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:چکیده 

ا پولهاي بدست آمده ناشی از فعالیتهاي مجرمانه باید به گونه اي پاکسازي شوند که منشاء غیر قانونی آنها تغیر کند و هیچگونه سوء ظنی ر
بازارهاي مالی از جمله بخشهایی هستند که بشدت مورد توجه بزهکارانی است که تصمیم می گیرند . نسبت به منشاء غیر قانونی مال بر نینگیزد 

یکی از بازارهاي مالی که . به پنهان کردن عواید حاصل از فعالیتهاي مجرمانه بپردازند ا استفاده از ساختارهاي پیچیده حاکم در این بازارها ب

اقتصاد بویژه در سالهاي اخیر بشدت مورد توجه فعالیتهاي پولشویی قرار گرفته بازار بیمه است با توجه به نقش و جایگاهی که بازارهاي بیمه در 
مقوله و یک کشور دارند و آثار سویی که فعالیتاي غیر قانونی می تواند بر مسیر رشد و توسعه این بخشها از اقتصاد داشته باشد لزوم توجه به این

ز شکستن لذا در این تحقیق تالش شده پس ا. ارائه راهکارها و قوانینی جهت مبارزه با پولشویی را بیش از پیش به ذهن متبادر می سازد 
فرایندهاي مالی در صنعت بیمه به شناسایی شاخص هایی پرداخته شود تا از طریق تغییرات و جهشهاي ناگهانی صورت گرفته در این شاخصها 

بتوان به شناسایی فرایند پاکسازي پول ناشی از فعالیتهاي تبهکارانه در صنعت بیمه پرداخت 

شاخص هاي هشدار , پولشویی بیمه , پولشویی : واژه هاي کلیدي 

KEY WORDS :MONEY LAUNDERING, MONEY LAUNDERING INSURANCE,WARNING ALARM

مدرس دانشگاه –کارشناس گروه اموال و مسئولیت پژوھشکده بیمھ -١



:مقدمه 

ونه پولشویی عبارت است از پردازش عواید حاصل از فعالیتهاي مجرمانه و غیر قانونی به گونه اي که منشاء غیر قانونی مال تغییر یابد و هیچگ
مات پدیده پولشویی و مبارزه با آن در کشورهاي جهان مقوله اي فراتر از یک سلسله اقدا. سوء ظنی را در مورد منشا غیر قانونی آن بر نینگیزد 

چگونگی تعامالت و همگرایی هاي منطقه اي و بین المللی میان , بنابراین آنچه اکنون اهمیتی فراتر از قانون پولشویی یافته . داخلی است 
ین و آگاهی کشورهاي توسعه یافته از آثار پولشویی و تدوین قوان. کشورها براي استقرار چترهاي نظارتی و کنترلی مبارزه با پول هاي سیاه است 

, دن مقررات و اتخاذ تدابیر قابل توجه براي مبارزه ي همه جانبه با آن باعث شده است که عواید حاصل از فعالیتهاي مجرمانه به منظور شسته ش
نکرده یا تدابیري براي برخورد با این مشکل اتخاذ, به سوي کشورهایی سوق یابد که ساز و کارهاي نظارتی آنها در بازارهاي مالی ضعیف است 

برآوردهاي انجام گرفته از محدوده و میزان پولشویی در . بدون تردید این امر مشکالت فراوانی را براي کشورهاي مزبور ایجاد خواهد کرد . اند 
ی درصد تولید ناخالص داخل5ساالنه ( حجم آن از تولید ناخالص داخلی بسیاري از کشورهاي جهان بیشتر است , سطح جهان نشان می دهد 

به آسانی می توان پذیرفت که چنانچه وجوه حاصل از فعالیت هاي مجرمانه بتواند به یک نظام مالی از طریق اقدام آگاهانه , ؛ از این رو )جهان 

و یا نا آگاهانه تعدادي کارمند وارد شود آن نظام جبرا به همکاري با فعالیت سازمان هاي تبهکار کشانده می شود که در عین حال که شهرت
یکی از سازمانهایی که. اجتماعی و سیاسی قابل توجهی را براي جوامع به همراه دارد , اعتبار آن کشور را زیر سوال می برد آثار زیانبار اقتصادي 

مسئولین المللی و بشدت  مورد هدف پول هاي حاصل از فعالیتهاي مجرمانه قرار دارد صنعت بیمه می باشد بدین منظور سازمانها و مراکز بین 
. تا از نفوذ پولهاي آلوده به بخش بیمه کشور ها جلوگیري به عمل آید. بیر مفیدي را به منظور مقابله با ان معضل اتخاذ کنند ذي ربط باید تدا

پولشویی در یکی از راهکارهایی که براي مقابله با نفوذ پولهاي آلوده به صنعت بیمه می توان از آن مدد جست شناسایی آالرمها و نشانه هاي
پولهاي صنعت بیمه می باشد اگر این نشانه ها به صورت مناسب و درستی شناسایی شود از طریق نمایان شدن آنها می توان به مبارزه با نفوذ 

آلوده ناشی از فعالیتهاي مجرمانه در صنعت بیمه پرداخت 

:تعریف پولشویی 

با اموال مشروع و غیر مشروع دیگر آمیخته می شود به گونه اي که ماهیت , رم منشا پولشویی فعالیتی است که طی آن مال حاصل از ارتکاب ج
اولیه ان مشخص نباشد این جرم داراي ماهیتی بسیار پیچیده است به گونه اي که عواید حاصل از این عمل با هدف پنهان ماندن منشاء و در 

تعاریف اولیه پولشویی صرفا ناظر بر . کشورهاي دیگر سرمایه گذاري می شود ظاهري قانونی از مرزهاي جغرافیایی کشور فراتر می رود و در 
آنها را نزد موسسات , قاچاقچیان با هدف تغییر منشاء و تبدیل وجوه نقدي که از فروش مواد مخدر بدست می  آمد . قاچاق مواد مخدر بوده است 

امروزه جرم پولشویی عالوه بر . واد مخدر ابزارهاي مالی دیگري می خریدند مالی سپرده گذاري می کردند یا با این وجوه حاصل از معامالت م



فروش اسلحه و قاچاقچیان انسان و قاچاق کاال و ارز , به جرائم مهم دیگر مانند اختالس و ارتشاء , قاچاقچیان مواد مخدر و جرائم مربوط به آن 
منابع جاسوسی , درآمد ناشی از فرار مالیاتی , تقلب در امور مالی , رانه فعالیتهاي تروریستی و خرابکا, کالهبرداري , رانت خواري , 

که پول حاصل از این اعمال با هدف تغییر ظاهر عواید حال از . قاچاق کالی عتیقه و آثار باستانی نیز تسري یافته است , قمار ,گروگانگیري
نهان نگه داشتن منشاء پول یا دارایی از آن به عنوان پولی پاك و قانونی و مشروع اقدامات و فعالیتهاي غیر قانونی و فرار از پیگردهاي قانونی و پ

. استفاده نموده و وارد چرخه اقتصادي می گردد

:آثار اقتصادي و اجتماعی پولشویی 

پولشویی داراي آثار متعدد اقتصادي و اجتماعی است و همین امر لزوم توجه و نظارت بر بازارهاي مالی که صنعت بیمه یکی از مهمترین آنها
است را بیش از پیش  به ذهن متبادر می سازد 

.در اینجا به اجمال به معرفی برخی از آثار اقتصادي و اجتماعی پولشویی می پردازیم 

:اقتصاديآثار 

پولشویان جهت پنهان کردن عواید حاصل از . یکی از اثرات مهم پولشویی در بخش خصوصی نمود پیدا میکند : تضعیف بخش خصوصی-1
عواید مزبور را با , فعالیتهاي خالف قانون خود به منظور قانونی جلوه دادن درآمدهاي حاصل از این فعالیتها با استفاده از شرکتهاي خصوصی 

اینگونه . در برخی کشورها براي پوشش عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر از پیتزا فروشی ها استفاده می کردند . قانونی مخلوط می کنند وجوه

ه کنند شرکتها به وجوه غیر قانونی زیادي دسترسی دارند که به آنها کمک می کنند کاال و خدمات خود را با قیمتی بسیار کمتر از سطح بازار ارائ
عرضه کننده بنابراین این شرکتها نسبت به شرکتهاي قانونی که سرمایه خود را از بازار , که در برخی موارد حتی با قیمتی کمتر از هزینه تولید 

.و در نتیجه این امر باعث بیرون راندن شرکتهاي قانونی در اقتصاد می شود . از قدرت رقابت بیشتري برخوردارند , مالی تامین می کنند 

اما به طور , وقتی حجم بسیار باالیی پول به منظور پولشویی وارد موسسات مالی می شود : تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهاي مالی -2
. این امر ممکن است مشکالتی در زمینه نقد شوندگی و امور اجرایی در بانکها ایجاد کند . ناگهانی و بدون اعالم اخطار از موسسه خارج می شود 

. درصد تولید ناخالص داخلی جهان است5تا 2طبق برآوردهاي انجام شده حجم پولشویی بین : کاهش کنترل دولت بر سیاستهاي اقتصادي -3
این عواید غیر قانونی ممکن است میزان بودجه دولت را تحت الشعاع قرار دهد در نتیجه کنترل دولت بر , در بعضی از کشورهاي در حال توسعه 

پولشویی . ري هاي اقتصادي را کاهش می دهد و همچنین دستیابی به سیاستهاي کارامد اقتصادي را با مشکل مواجه می کند سیاستگذا
از آنجا که . همچنین خطر بی ثباتی ناشی از تخصیص نادرست منابع را که حاصل فعالیتهاي مصنوعی و غیر واقعی است افزایش می دهد 



, اي غیر قانونی را در جایی سرمایه گذاري می کنند که احتمال کشف آن نسبت به جایی که بازدهی بیشتر دارد پولشویان درآمد حاصل از فعالیته
.پولشویی اثر معکوسی بر نرخ ارز و نرخ بهره خواهد داشت , کمتر است 

ه گذاري وجوه غیر قانونی خود نیستند اشخاصی که اقدام به پولشویی می کنند به دنبال سود حاصل از سرمای: اخالل و بی ثباتی در اقتصاد -4
در نتیجه سبب می شود درآمدهاي حاصل از اینگونه فعالیتها به سمت بخشهایی براي سرمایه گذاري سرازیر شود که لزوما براي کشور مزبور 

شویان ناشی شده در واقع هدف سرمایه گذاري آنها در این بخشها به دلیل تقاضاي واقعی نبوده و از منافع کوتاه مدت پول, سود آور نبوده 
پولشویان از این کار نگهداري اصل وجوه حاصل از فعالیتهاي غیر قانونی است بنابراین سبب می شود به محظ اینکه بخش مزبور خاصیت خود 

هاي مزبور و کل آنها سرمایه هاي خود را از آن بخش خارج می کنند و این موضوع خسارت شدیدي به بخش, را براي پولشویان از دست داد 
. اقتصاد وارد می کند 

پولشویی سبب می شود گردآوري مالیات با مشکل مواجه شود و در نتیجه در آمدهاي دولت کاهش یابد که این امر به : کاهش درآمد دولت -5
.طور غیر مستقیم به افرادي که صادقانه مالیات خود را پرداخت می کنند لطمه وارد می کند

خصوصی سازي اگر چه منافع اقتصادي قابل توجهی دارد اما می تواند به صورت ابزاري براي پولشویان : عی براي خصوصی سازي ایجاد موان-6
تهاي مبدل گردد چرا که آنها می توانند با استفاده  از سرمایه هاي عظیمی که از حمل فعالیتها غیر قانونی خود به دست آوردند براي خرید شرک

در نتیجه با خرید این شرکتها و موسسات محلی براي اختفاي عواید حاصل از فعالیتهاي مجرمانه خود و همچنین گسترش . د دولتی اقدام کنن
. فعالیتهاي غیر قانونی پیدا کنند 

آثار اجتماعی 

ر امکان گسترش فعالیتهاي غیر این ام. پولشویی خطرات و هزینه هاي اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد , عالوه بر آثار زیانبار اقتصادي 
. قانونی را براي مجرمان فراهم می کند و همچنین هزینه هاي دولت را براي وضع قوانین جهت پولشویی و جبران آثار آن را افزایش می دهد 

ان و سازمانهاي متخلف دولت و شهروندان به مجرم, اقتصادي پولشویی انتقال قدرت اقتصادي از بازار -همچنین یکی دیگر از آثار اجتماعی
کشورهاي کوچک در برابر این پدیده آسیب پذیري بیشتري دارند چرا که قدرت اقتصادي به دست آمده حاصل از فعالیتهاي غیر قانونی . است 

یچیده و پویایی به طور کلی پدیده پولشویی جامعه جهانی را با چالشهاي پ.  تسلط سازمانهاي مجرم را بر اقتصادهاي کوچک آسان تر می سازد 

جهانی بودن ماهیت این پدیده ایجاب می کند که براي کاهش توان مجرمان در انجام فعالیتهاي مجرمانه و , در واقع . مواجه کرده است 
ه جهان بدین منظور در بسیاري از کشورهاي پیشرفت. اقدام و همکاري هاي بین المللی صورت گیرد , پولشویی عواید حاصل از فعالیتهاي مزبور 

مقدم بر کنترل فیزیکی است و اینجاست که مبارزه با تطهیر عواید , تعقیب مالی وجوه حاصل از قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم سازمان یافته 
حاصل از این جرایم یا پولشویی معنا پیدا میکند 



:2مراحل پولشویی

دراز مدت بودن فرایند پولشویی و با در نظر گرفتن این مسئله که پولشویی در مقیاس بزرگ انجام می شود و می , مستمر , با توجه به پیچیده 
رد عواید حاصل از فعالیت هاي مجرمانه با گذر از مراحل مختلف وا, براساس این فرایند . سیاسی کشور فراتر رود , تواند از محدوده جغرافیایی 

داراي به طور کلی فرایند پولشویی . ظاهري قانونی می یابد , نظام مالی و فعالیتهاي قانونی می شود و با پنهان ماندن منشاء غیر قانونی آن 

نمایش داده شدهمراحلی است که در اینجا به اختصار و از طریق نمودار 

فرایند جرم پولشوي

١٦-٥٧صص ,١٠٣٧, , , )١٣٨٢(, , غالمرضا , , , -٢

پول حاصل از جرائم منشا ارتکابی
مانند اختالس ارتشاء و قاچاق مواد 

...مخدر و 

جایگذاري

سپرده گذاري وجه نقد در موسسات



:سابقه پولشویی در ایران و جهان 

سابقه پولشویی در جهان 

گفته می شود ریشه این اصطالح مالکیت مافیا بر دستگاه هاي لباسشویی سکه .پولشویی واژه به نسبت جدیدي است که قدمت زیادي ندارد 
گانگسترها مبالغ هنگفتی به صورت نقد از راه اخاذي ، فحشا ، قمار ، قاچاق ، 1920در دهه .  گرفته شده است, در ایاالت متحده  آمریکا 3اي 

یکی از راههاي رسیدن به این هدف ، . به دست می آورند و ناچار بودند  منبعی مشروع براي وجوه غیر قانونی خود معرفی نمایند ...مشروبات ، و
. خرید واحدهاي تجاري قانونی و تلفیق عایدات غیرقانونی خود با عایدات قانونی  و مشروعی بود که آنها ازاین مرکز تجاري بدست می آوردند

حساسیتی نیز نقد زیادي کسب می شد که دستگاه هاي رختشویی سکه اي  به این دلیل انتخاب شدند که از طریق این دستگاهها روزانه وجوه 
آل کاپون به جرم فرار مالیاتی تحت , 1931در اکتبر . اقدام به خرید این دستگاه ها کردند 4از این رو افرادي مثل آل کاپون . انگیخت بر نمی

. زمینه اي براي شناسایی فعالیت پولشویی به عنوان یک جرم جدید شد , به نظر می رسد که محکومیت وي . پیگرد قرار گرفت و محکوم شد 

٣Laundromat
٤AL Capoone

يال

نقل و انتقال  وجوه سپرده گذاري شده 
براي  مبهم ساختن منشاء غیر قانونی 

مال

درهم آمیزي 

به کارگیري وجوه و منابع براي 
دارایی هاي تحصیل و خریداري 
مشروع



تصمیم گرفت کاري کند که به سرنوشت آل کاپون دچار , از این رو. رقیب وي تکان دهنده بود 5کومیت آل کاپون براي مایر النسکی قضیه مح
استفاده ا . النسکی متوجه مزایاي حسابهاي بانکی رمزدار سوئیس شد . نشود و در صدد راه هایی برآمد تا وجوه خود را از دید قانون مخفی کند 

امکاناتی در اختیار النسکی گذاشت تا ایشان یکی از اولین تکنیک هاي پولشویی را که تکنیک وام دهی مجدد است , بانکی سوئیس زتسهیالت 
می , ابداع کند و از این طریق وجوه غیر قانونی از راه وام هایی که به وسیله بانکهاي خارجی طرف حساب بانکهاي سوئیس ارائه می شود 

مایر النسکی یکی از پر , 6به نظر می رسد پولشویی از این جا شروع شد و طبق گفته لیسی . آمد قانونی اعالم شود توانست به عنوان در

براي نخستین بار اصطالح پولشویی وارد مطبوعات , در ایاالت متحده امریکا 1973در قضیه رسوایی واتر گیت در . نفوذترین پول شویان بود 
. به متون قضایی و حقوقی امریکا راه یافت 1982لین بار در سال به عالوه این واژه او. شد 

سودهاي کالن فعالیت قاچاق مواد . پولشویی به عنوان یک جرم جدید در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر مطرح شد , 1980در دهه 
, مجرمان را از مصرف وجوه غیر قانونی خود , وانین جدید دولتها را بر آن داشت تا با وضع ق, مخدر و معضل روز افزون اعتیاد جوامع غربی 

امروزه پولشویی یک پدیده جهانی است که از طریق جامعه مالی بین . محروم کنند و به این طریق با قاچاقچیان مواد مخدر به مبارزه بر خیزند 
یرا زمانی که یک مرکز مالی در یک قسمت از جهان به کار ز. صورت می گیرد –المللی که فعالیت آن در طول شبانه روز بی وقفه ادامه دارد 

اصطالح پولشویی در سطح وسیع متداول , در سالهاي اخیر . مرکز دیگري در گوشه دیگر جهان فعالیت خود را آغاز می کند , خود پایان می دهد 
اکنون این معضل به حدي فراگیر شده . ی وضع کرده اند قانون ضد پولشوی, شده و بسیاري از کشورها متناسب با شرایط داخلی خود براي با آن 
به منظور دفاع از اقتصاد ملی در برابر اقدام هاي غیر قانونی سازمان هاي , که گفته می شود جرم شناختن پولشویی و تعیین مجازات براي آن 

قانونی صدمه می زنند و ثبات و امنیت اقتصادي را به مجرم که با قاچاق مواد مخدر و دیگر جرائم سازمان یافته به اعتبار و حیثیت اقتصاد 
ضرورتی انکار ناپذیر است , مخاطره می اندازند 

:سابقه پولشویی در ایران 

یعنی پولهاي کثیف حاصله از فعالیتهاي مجرمانه وارد , به طور کلی هر جا که جرم و جنایتی وجود داشته باشد فعالیت پولشویی هم وجود داد 

حجم پول کثیف در . شده و پس از چند مرحله نقل و انتقاالت منشاء اولیه پول گم می شود و به اصطالح پول تطهیر می شود شبکه بانکی
نسبت تولید ناخالص داخلی هر کشور نماگري از حجم فساد اقتصادي با ابعاد سیاسی و اجتماعی است حجم پول آلوده و کثیف زمانی افزایش می 

. که این امر سبب افزایش گردش پول حاصل از فساد می شود . مبادله و فعل و انفعاالت مربوط به آن کاهش پیدا کند یابد که هزینه و ریسک
اگر چه تا امروز هیچ عدد رسمی از میزان . در واقع پولشویی به مثابه پلی میان اقتصاد رسمی و قانونی با اقتصاد غیر رسمی عمل می کند 

برخی گفته ها و شنیده ها در این خصوص با سرعت هر چه تمام تر تکذیب می شود اما حجم پول کثیف و آلوده به پولهاي کثیف منتشر نشده و 
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رشد جرم و جنایت در هر . این موضوع هم از حیث رشد و فساد و مهم تر از آن هزینه ایجاد فساد اهمیت دارد . فساد در حال افزایش است 
تی و قهریه دارد که در نتیجه کمبود نظارت این بخشها میزان جرم و جنایت افزایش پیدا می کند و همین کشور ارتباط مستقیم با نهادهاي نظار

نظام اقتصادي ایران بستر . امر سبب افزایش در آمد حاصل از این فعالیت ها و در نتیجه افزایش نیاز و تالش مجرمان براي پولشویی خواهد شد 
د مراکز تصمیم گیري و سیاستگذاري اقتصادي در ایران زیاد است و همچنین به دلیل عدم نظارت جامع و مناسبی براي پولشویی است زیرا تعدا

کامل بانک مرکزي بر گردش پولی و بازارهاي مالی کشور همگی دست به دست هم داده تا ایران نتواند از این نظام اقتصادي تعریف شده با 

حاکمیت دولت بر گردش نقدینگی و بازارهاي پولی و مالی ردار شود و در نتیجه باعث شده یک سیاستگذاري کالن اقتصادي توسعه گرا برخو
وجود آمده و همین هاي متعددي بهبا توجه به این وضعیت نابسامان اقتصادي، طبیعی است که در بدنه اقتصاد ملّی، شکاف. کشور محدود گردد

در اینجا درك بهتر آثار ناکارایی سیستم نظارتی و قضایی بر افزایش .ادي شده استها بسترساز سوءاستفاده مجرمان و خالفکاران اقتصشکاف
:  هنگفت هزینه اقتصاد پنهان در کشور بخشی از پول کثیف را که قابل برآورد است آورده ایم

بانک مرکزي حجم کاالي وارد این در حالی است که.میلیارد دالر کاال وارد کشور شده است48میزان-86-مطابق آمار گمرك سال گذشته -1
یکی اینکه ورود . چیز است2میلیاردي بجز اختالف در مبناي محاسبه در 9این اختالف .داندمیلیارد دالر می57شده به کشور را در همین سال 

.وداظهاري صورت گیرد و دوم اینکه بخشی از کاالي وارداتی از مبادي غیررسمی داخل شکاال در معبر گمرکی با کم

اگر فرض کنیم بیش از . میلیون تومان است700هزار میلیارد و 2میزان تخلفات کشف شده در نظام بانکی بالغ بر 85تا 82هاي طی سال-2
میلیارد دالر در نظام بانکی اختالس شده است که به این ترتیب متوسط 3سال حدود 3آنچه کشف شده اختالس صورت نگرفته است طی این 

.شودها وارد چرخه پول کثیف مییک میلیارد دالر از دارائی مردم نزد بانکسالی 

درصد از تولیدات مواد مخدر 31شود و تن مواد مخدر در کشور مصرف می700پلیس مبارزه با مواد مخدر ساالنه به گفته جانشین رییس-3
.شودمیتن است از ایران ترانزیت 600هزار و 2کشور افغانستان که معادل 

شود که با این حساب میلیون تومان صرف خرید مواد مخدر می735میلیارد و 11هاي مجلس روزانه همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش

.شودمیلیارد دالر می4.4تومان تقریبا برابر 900هزار میلیارد تومان گردش مالی مواد مخدر است که با ارز 4ساالنه نزدیک به 

شود سهم مافیاي مشترك جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر یک سوم مواد مخدر تولیدي افغانستان از طریق ایران ترانزیت میبه گفته 
درصد این سود به ترانزیت مواد مخدر از کشور مربوط شود پول کثیف 30اگر فرض کنیم . شودایران و افغانستان حدود یک میلیارد دالر می

.میلیارد دالر خواهد بود4.7به این ترتیب مجموع گردش مالی مصرف و ترانزیت مواد مخدر بالغ بر . رسدمیلیون دالر می300ایجاد شده به



اگر تعداد معتادین به مواد مخدر را بنا . به گفته فرمانده نیروي انتظامی شمار معتادان به الکل در ایران یک دهم معتادین به مواد مخدر است-4
ماهه اول 6از سویی بنابر اعالم رسمی ناجا طی .رسدهزار نفر می200میلیون نفر در نظر بگیریم شمار مشروب خوارها به 2رقام رسمی بر ا

درصد مشروبات وارد شده به کشور 20پلیس این میزان تنها میلیون لیتر مشروبات الکلی کشف شده است که به گفته رییس5سال گذشته 
.میلیون لیتر مشروب وارد کشور شده است50میلیون لیتر و احتماال در یک سال 25، 86ماهه اول سال 6ترتیب طی به این . است

رسد در بازار وجود هزار تومان می30هزار تومان تا برخی اقالم که قیمت آنها به 5ساز لیتري از دست. اما قیمت مشروب در کشور متفاوت است
500شود به میلیون لیتر مشروب صرف می50اي که براي خرید هزار تومان باشد میزان هزینه10وسط هر لیتر شراب دارد، اگر فرض کنیم مت

.رسدمیلیارد تومان و یا بیش از نیم میلیارد دالر می

. رسددي مییک میلیون سیشود که ساالنه بهدي مستهجن در این استان کشف میهزار سی26به گفته فرمانده انتظامی کرمانشاه روزانه -5

دي مستهجن توسط میلیون فیلم و سی30ها براي تمام نقاط کشور یکسان در نظر بگیریم ساالنه اگراین آمار را بدون توجه به جمعیت استان
نزدیک به -استکه البته کامال غیرواقعی- دي یکی ضبط و کشف شودسی10اگر فرض شود که از هر . شودعوامل نیروي انتظامی کشف می

.رسدمیلیون فیلم غیرمجاز و مستهجن به فروش می300

ها میلیارد تومان گردش مالی خرید و فروش این فیلم600در نظر بگیریم ساالنه -حداقل قیمت - هزار تومان2000دي را وياگر قیمت هر دي
از سویی به استناد . کنیمشد اما براي تخمین به همین حداقل اکتفا میبابطور قطع رقم واقعی به مراتب بیش از آنچه گفته شد می. خواهد بود

.میلیارد تومان است140مجاز محصوالت سینمایی بالغ بر گزارش معاون پشتیبانی شوراي عالی اطالع رسانی گردش مالی تکثیر غیر

اگر گردش مالی پرداخت .رسدمیلیون دالر می820تومان یا میلیارد740هاي غیرقانونی و مبتذل به به این ترتیب مجموع پول آلوده به فیلم
بند گذشته که معادل 5خواري و خرید و فروش دختر و فحشا و مواردي از این دست را صفر منظور کنیم، مجموع رشوه و حق حساب و نزول

.میلیارد دالر خواهد بود16.2است بالغ بر 86پول کثیف در سال 

7ه پولشویی در صنعت بیم

این بخش هم در فعالیت هاي سرمایه گذاري و هم در تامین . همانطور که می دانید بیمه نقش حیاتی در افزایش رشد اقتصادي یک کشور دارد 
متاسفانه با وجود نقش مهمی که این . کردن وام براي سایر صنایع نقش مهمی ایفا می کند که این امر به توسعه بهتر اقتصادي می انجامد 

٧Thanasegaran ,H, shanmugam . B ٢٠٠٨ , Explotion of the insurance industry for money laundering : the Malaysian
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دلیل . دارد اقدامات پیشگیرانه در مقابل پولشویی موثر نیستند که دلیل اصلی آن عدم اطالع و توجه بخش بیمه از موضوع پولشویی است بخش 
بخشی غیر , این عدم توجه این است که سیاستگذاران و اکثر کشورها تصور می کنند که بخش بیمه به دلیل ارائه خدمات محدودي به مشتریان 

ري دشوار براي فرایند پولشویی است در کشورهاي در حال توسعه همچون ایران بخش بیمه بیشتر در معرض آسیب پولشویی قرار جذاب و مسی
تحقیقات و بررسی هاي صورت گرفته در . دلیل این امر مستثنی کردن اقدامات و تدابیر احتیاطی در کشورهاي در حال توسعه می باشد . دارد 

بیمه نشان می دهد که بیش از دو سوم از موارد پولشویی در بخش بیمه جهان مرتبط با بیمه عمر و یک سوم آن زمینه پولشویی در بخش 

صرف نظر از این موضوع نمایندگی هاي بیمه و کارگزاري ها که به عنوان واسطه ها در بخش بیمه فعالیت می . مربوط به بیمه عمومی است 
به طور کلی در سراسر جهان بخش بیمه انتقال ریسک پس انداز و خدمات سرمایه گذاري را . ارند کنند به سادگی در معرض پولشویی قرار د

بخش بیمه نیز مانند سایر بخشهاي مالی به شدت در معرض پولهاي حاصل از فعالیت هاي مجرمانه . شرکتها و دولت به همراه دارد , براي افراد 
بدین منظور سازمانها و مراکز بین المللی و . یکی از بخشهاي بسیار جذاب براي پولشویی است این بخش به دلیل ماهیتی که دارد . قرار دارد

تا از نفوذ پولهاي آلوده به بخش بیمه کشورها جلوگیري به . مسئولین زیر ربط باید تدابیر مفیدي را به منظور مقابله با این معضل اتخاذ نمایند 
:بیمه پولشویی و ارتباط آن با بخش . عمل آید 

:پولشویی از طریق بیمه عمر ) 1

ی در این روش مجرمان عواید حاصل از فعالیتهاي مجرمانه خود را از طریق خرید بیمه نامه هاي عمر با حق بیمه یکجا به پولهاي تمیز مبدل م
وشش بیمه اي نیست ؛ بلکه وي به در این حالت هدف مجرم که االن به عنوان مشتري در صنعت بیمه محسوب می شود بهره بردن از پ. کنند 

پولشو ریسک باالي پرداخت حق بیمه یکجا را به منظور ریسک پایین پولشویی د ربیمه عمرتقبل می . دنبال فرصتی براي سرمایه گذاري است 
.کند 

باز خرید سریع بیمه نامه )  2

این کار براي دریافت پول تمیز بهترین راهکار . نامه باز خرید می کنند پولشوها بیمه نامه هایشان را در مراحل اولیه اعتبار بیمه , در این بخش 
کامال واضح است که برخی . این امر اغلب در بیمه نامه هاي عمر با حق بیمه یکجاي زیاد و بیمه نامه هاي حساب سپرده معمول است . است 

. را انتخاب می کنند از بیمه گذاران به رغم اینکه توجیه اقتصادي ندارد اما باز خرید سریع

:پولشویی از طریق بیمه هاي عمومی )3

روش کار در اینجا تبدیل وجوه نامشروع به پول تمیز از . بیمه نامه ي عمومی خریداري می کند , پولشو براي کاالهاي با ارزش , در این حالت 
. طریق مبالغی است که شرکت بیمه پرداخت می کند 



زمان انتظار )  4

در برخی کشورها به . دوره انتظار این اجازه را می دهد که وجوه حق بیمه پرداختی تحت عنوان پول تمیز در مدت فسخ قرارداد استرداد شود 

ت در این حال) . روزه 10به عنوان مثال دوره ( خریدارن بیمه ها عمر این اجازه داده می شود که قرار داد را در دوره زمانی کوتاهی فسخ کنند 
. مشتري حق بیمه هاي پرداختی را به عنوان پول تمیز پس می گیرد 

: توافق میان مشتریان و واسطه ها یا کارکنان شرکت بیمه ) 5

در این زمان . وجود رفتارهاي دسیسه آمیز بین  مشتریان و دالالن واسطه ها یا واسطه ها و شرکتهاي بیمه گزارش شده است , موارد گوناگون 
. واسطه ها با پذیرش وجوه نامشروع و انتقال آنها در عوض دریافت کارمزد باال درگیر این موضوع می شوند 

پرداخت می کند شخص ثالثی که حق بیمه ها را)  6

در . این شخص در زمان صدور بیمه نامه نقشی ندارد . این حالت به تامین مالی بیمه نامه توسط شخص ثالثی به غیر از بیمه گذار اشاره دارد 
. این موارد روابط بین بیمه گذار و شخص ثالث براي شرکت بیمه نامعلوم است 

ریسک معامالت بین المللی ) 7

پرداخت از طریق حساب یک بانک خارجی یا تهیه , ساده ترین حالت , المللی ساختارهاي بسیار متنوعی در زمینه پولشویی دارند معامالت بین 
روشهاي پیچیده تري براي این کار وجود دارد که شامل انتقال پول از طریق حسابها یا چک هایی مربوط به سایر . بیمه نامه از کشور دیگر است 

مورد دیگر شامل مشتریان خارجی و مشتریان غیر مقیم است . نترل منبع وجوهات را براي شرکتهاي بیمه سخت تر می کند کشورهاست که ک
.که خواستار صادر نمودن بیمه نامه از طریق واسطه هاي داخلی و خارجی است 

:شرکتهاي بیمه و بیمه هاي اتکایی , بیمه گذارن متقلب )  8

بتوانند پوششهاي بیمه اي را براي پنهان , می گیرند با استفاده از ساختاري پیچیده و از طریق شرکتهاي بیمه اي وقتی که بزهکاران تصمیم 
, هدف قرار دادهاي مختلف بیمه اي بازرگانی . موارد مختلفی مورد توجه قرار می گیرد , کردن عواید حاصل از فعالیتهاي مجرمانه دریافت کنند 

, از این رو . اهداف پولشویی را در شرکتهاي بیمه و شرکتهاي بیمه اتکایی تسهیل می کند , رخی اوقات این امر ب. وجوه غیر مشروع است 
ه انتقال بزهکاران قادر خواهند بود عواید حاصل از فعالیتهاي مجرمانه  را سرمایه گذاري کنند و در ظاهر تجارت هاي قانونی انجام داده و شروع ب

. ه و یا بیمه اتکایی پول در قالب شرکت بیم

:شناسایی عالئم پولشویی در بخش بیمه 



در حالی که ابزارهاي گوناگونی براي مجازات و تنبیه کردن . شناسایی عالئم فعالیتهاي پولشویی است ,ربخش بیمهمشکل دیکی از کارهاي
در ادامه مثالهایی از عالئم پولشویی که در بخش بیمه . همیشه بهترین راه براي شرکتهاي بیمه است , پیشگیري سریع , پولشوها وجود دارد 

: انجام می شود می آید 

 در حالی که بیمه نامه مشابه را از مکان , در خواست براي بیمه نامه که از جانب مشتري بالقوه اي در مکان دور تقاضا می شود
. نزدیکتر می توان تهیه کرد 

رتباط با سطح سالمتی و سن اوست می پذیر مشتري اي که شرایط نامطلوبی را که بی ا.

 مشتري اي که بیمه  نامه اي با حق بیمه باال می گیرد که خارج از توان مالی اوست

 مشتري اي که محصوالت بیمه اي که هدف مشخصی نداشته درخواست کرده و در بیان دالیل سرمایه گذاري هم بی میل است.

 مشتري اي که در خواست فسخ خیلی سریع بیمه نامه را دارد مخصوصا اگر همراه با زیان باشد و همچنین مشتري که در خواست می
. کند وجوه از طریق چک به شخص ثالثی پرداخت شود 

 متقاضی اي که از چک شخص ثالثی براي خرید بیمه نامه استفاده می کند .

 نگرانی در رابطه با خود بیمه نامه ندارد اما به فسخ سریع قرار داد عالقه مند است متقاضی بیمه کسب و کار که هیچ.

و جهان و عالئمی که این عمل مجرمانه در صنعت بیمه بر جاي خواهد گذاشت در ادامه سابقه تاریخی آن در ایران , پس از معرفی پولشویی 
که با مشاهده تغییرات و جهشهاي شدید در مسیر این قسم از متغییرها ردازیم کار در این بخش می خواهیم به معرفی آالرمها و عالئمی بپ

مسئولین صنعت بیمه می توانند به احتمال وجود فعالیتهاي خالف قانون براي پاکسازي منشاء پولهاي کثیف که از فعالیتهاي مجرمانه حاصل 
فرایند گردش مالی در صنعت بیمه را در قالب سه مرحله کلی تفکیک می , به معرفی این متغییرها بپردازیمقبل از اینکه . شده است پی ببرند 

رداخت که این آالرمها هر یک مربوط به کدام یک از کنیم و پس از آنکه متغییرهاي آالرم دهنده را شناسایی کردیم به بیان این نکته خواهیم پ
رمها وجود فعالیتهاي پولشویی را نشان می دهد ؟ مراحل گردش مالی است یعنی در کدام یک از مراحل گردش مالی این آال

دریافت حق بیمه :مرحله اول 

اشخاص و مسئولیت, اي شامل بیمه اموال مرحله اول از فرایند گردش مالی شامل دریافت حق بیمه هاي حاصل از فروش انواع خدمات بیمه 
ذار با دریافت حق بیمه حاصل از ارائه خدمات بیمه اي متعهد می شود در صورت بروز حادثه و رخداد غیر قابل پیش بینی خسارت که بیمه گاست

بیمه گر را جبران نماید 

: مرحله دوم 



: اندوخته اي قانونی -

شرکتهاي بیمه مکلفند هر ساله حداقل به میزان یک بیستم از سود خالص موسسه را به عنوان اندوخته قانونی نزد خود نگهدارند و زمانی که 

همچنین شرکتهاي بیمه مکلفند هر ساله یک دهم از سود خالص , اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه رسید موضوع کردن آن اختیاري است 
عنوان اندوخته سرمایه اي موضوع نمایند بر طبق ایین نامه سرمایه اي موسسات بیمه مکلف به رعایت قوانین زیر هستند موسسه را به 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

حفظ سالمت مالی مؤسسات بیمه و حمایت از حقوق بیمهگذاران)1

قانون اساسی44شفاف سازي و تسهیل مقررات متناسب با رویکرد آزادسازي و همسو با سیاست)2

ها یگذارتقویت مدیریت منابع مالی مؤسسات بیمه به منظور افزایش بازده اقتصادي سرمایه)3

تبیین جامع و پویاي منابع قابل سرمایهگذاري مؤسسات بیمه و بهروزرسانی انواع سرمایهگذاریهاي مجاز متناسب با تحوالت بازار )4

سرمایه
سرمایهگذاري ابتداي دوره را به صورت سپرده بانکیاعم از ریالی و ارزیو اوراق مشارکت که با مؤسسه بیمه موظف است حداقل سی درصد منابع

مؤسسه بیمه مجاز نیست اما در عین حال بانکهاي منتشر شده سرمایه گذاري نمایند تضمین دولت یا بانک مرکزي جمهوري اسالمیایران یا سایر
کت خود را به عنوان تضمین و یا وثیقه تعهدات خود استفاده نمایدبیش از ده درصد مجموع سپردهبانکی و اوراق مشار

Bbbbbbbbbbbb

:سهام 

مؤسسه بیمه مجاز است در مجموع، حداکثر چهل درصد منابع سرمایهگذاري ابتداي دوره را در سهام شرکتهاي پذیرفته شده دربورس و اوراق 
البته این سرمایه گذاري ها با محدودیت هایی همراه است بهادار و فرابورس سرمایهگذاري نماید

: سرمایه گذاري در طرح ها 

مؤسسه بیمه مجاز است در مجموع حداکثر بیست و پنج درصد منابع سرمایهگذاري ابتداي دوره را به صورت مشارکت در طرحها، اجراي عملیات 
سرمایه گذاري در هر طرح یا پروژه تا سی درصد منابع موضوع این ماده البته دعمرانی و ساختمانی و امالك و مستغالت سرمایهگذاري نمای

مجاز است و مازاد بر آن مستلزم اخذ موافقت قبلی بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران است

:اعطاي تسهیالت 



هیأت مدیره براي خرید محل فعالیت به مؤسسه بیمه مجاز است در مجموع حداکثر پنج درصد منابع سرمایهگذاري ابتداي دوره را با تائید 
نمایندگان خود تسهیالت پرداخت نماید

.

مرحله سوممرحله دوممرحله اول

حق بیمه –فسخ قرار داد / خسارت حق بیمه دریافتی/ سرمایه گذاري تعداد بیمه گذار / تعداد حق بیمه 

/ حق بیمه –سود سرمایه گذاري خسارت فسخ –حق بیمه / ذخایر 

حق بیمه 

حق –فسخ / سود حاصل از سرمایه گذاري سرمایه گذاري / ذخایر ارزش حق بیمه /ارزش فسخ قرار داد 

بیمه 

سرمایه شرکت / فروش دارایی حق بیمه دریافتی/ سرمایه گذاري 

حق /تعهدات حق بیمه از مردم –حق بیمه 

بیمه ها 

سرمایه شرکت / بدهی شرکت 

/ سود مشارکتی سرمایه گذاري بلند مدت 
سود بانکی 
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در . بیمه متغیر هاي دخیل در پولشویی استخراج گردیدررسی روشهاي پولشویی در سوابق اجرایی در این زمینه و بررسی فرآیند دوم از طریق ب

. نهایت با مقایسه تطبیقی روند جریان مالی و پولی در فرآیند بیمه گري در حالت سالم با وضعیت پولشویی ، شاخصهاي هشدار دهنده بدست آمد
ان داد که چنانچه هر یک از شاخصها در هر یک از مراحل گردش مالی  و پولی در شرکتهاي بیمه جهشی صعودي یا نزولی  نتیج بررسی ها نش

.احتمال وقوع پولشویی در آن مرحله باال می رود ، در نتیجه می بایست مورد بررسی قرار گیرداز روند داشته باشد ، 
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