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 نظام حکمرانی مدیون امثال مرحوم نوربخش

شناخت من از مرحوم نوربخش به یک سال قبل برمی گردد که وارد 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شدم و قبل از آن آشنایی با ایشان 
نداشــتم. آن چه در این یک ســال از ایشان دیدم مرا جزو ارادتمندان 
ایشان قرار داد. تجربه باال در زمینه تأمین اجتماعی موجب شده بود 
به رغم این که تحصیالت آکادمیک در حوزه بیمه اجتماعی نداشت 
اما کاماًل به مفاهیم مرتبط مســلط شــده بود. هیمنه ای که ایشان در 

امر مدیریت ســازمان بزرگ تأمین اجتماعی پیدا کرده بود، به نحوی بود که همواره یافتن 
جایگزین برای ایشان کاری سخت بود. به رغم این که چندین بار آماده جدایی از این سازمان 
شــده بود اما دولت نمی توانســت به راحتی جایگزینی برای ایشــان پیدا کند. نوبت آخر بابت 
بی مهری هایی که دیده بود، سخت آزرده بود و اعالم کرد که دیگر کارش را ادامه نمی دهد 
و چند روزی نیز به سر کار نرفت اما شاهد بودم که مسئولین کشور از جمله آقای جهانگیری، 
آقای نهاوندیان، آقای ربیعی و دیگران سعی کردند ایشان را منصرف کنند. ایشان به راستی 
مدیری الیق بود که واقعاً اگر مردم کشــور از وجود چنین افرادی در نظام حکمرانی اطالع 
داشته باشند، تا این حد مأیوس و ناامید از آینده نمی شوند و به راستی اگر نظام حکمرانی تا 

همین حد نیز کار می کند مرهون کار و تالش این دسته از افراد خدوم است.
برای من که در ارتباط مستقیم با حل و فصل مسائل صندوق ها و سازمان های زیرمجموعه 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستم چند بار پیش آمد که تلفن همراهم حوالی ساعت ۱۱ 
شب به صدا درآمد و می دیدم از دفتر دکتر نوربخش است. برای من بسیار جالب و رشک برانگیز 
بود که ایشان این گونه خستگی ناپذیر تا دیروقت به کار و فعالیت مشغول بود. یکی از اقوام 
اینجانب نیز که متخصص ارتوپد اســت، ذکر می کرد که مرحوم نوربخش در حوزه جراحی 
نیز معمواًل مریضان ســختی را قبول می کرد که دیگر پزشــکان به راحتی حاضر به پذیرش 
آنها نبودند. آن مرحوم جزو کسانی بود که با سختکوشی و پرتالش بودن تالش می کردند تا 
راه را به رغم وجود مشکالت مختلف بازکنند. یک نوبت نیز متوجه شدم ایشان در روزهای 
آخر هفته و تعطیل به طبابت رایگان برای مردم فقیر حاشیه نشین که هیچ پوشش بیمه ای 
ندارند، می پردازند.یکی دیگر از ویژگی های ایشــان تعصب و حمیتی بود که در امر ســازمان 
تأمین اجتماعی و بیمه شدگان داشتند. یکی از مسائلی که بارها ایشان را آزرده می کرد مساله 
مطالبات سازمان از صندوق فوالد بود که در نوبت آخر که در این رابطه جلسه ای تشکیل شد 
دیدم دکتر نوربخش چنان سرخ شده و حالت عصبی پیدا کرده بود که نگران ایشان شدم. در 
آن حالت عصبی به مخاطب خود می گفت به جدم قسم اگر بفهمم این عدم همکاری شما 
برای چیست، سعی می کنم به شما کمک کنم ولی این عدم همکاری شما را اصاًل نمی فهمم! 
بابت تأدیه مطالبات ســازمان تأمین به هر دری زد تا بتواند آن را در بودجه ســال ۱۳۹۷ وارد 
کند. این در حالی بود که ایشــان حقوق ناچیزی از ســازمان تأمین اجتماعی دریافت می کرد. 
برای ما واضح بود که ایشــان اگر می خواســت می توانســت با تخصص باالیی که داشت در 
عرصه پزشــکی درآمد باالیی داشــته باشــد ولی برای ایشان درآمد اولویت باالیی نداشت و 

سازمان تأمین اجتماعی اهمیت بیشتری داشت.
چندی قبل در کمیســیون اقتصادی دولت بحث بیمه رانندگان پیش آمد و از قضا نماینده 
ســازمان در جلســه برای طرح مســاله و دفاع از مدعیات سازمان حاضر نشد. مسئول جلسه 
سؤال کرد که آیا مایلید موضوع را از دستور این هفته خارج کنیم؟ به سرعت شماره موبایل 
دکتر نوربخش را گرفتم و سؤال کردم که آیا در این مسئله حضور ذهن دارید؟ خنده ای کرد 
و گفت معلوم است که دارم و تمام جزئیات را از بر هستم. گفتم پس موبایلم را روی بلندگو 
می گذارم و کنار میکروفن گذاشتم. ایشان حدود یک ربع تمام سابقه مسئله را به طور کامل 

تشریح کرد. به هر حال تسلط ایشان بر مسائل سازمان کم نظیر بود.
در کنار همه این مســائل نکته دیگری نیز در ایشــان بود که برایم مورد توجه بود و آن این 
که به رغم گرفتاری شدید همواره در جلسات وزارتخانه، سفرهای وزیر و مناسبت ها حاضر 
می شــد و گرفتاری ها مانع نمی شــد تا در مســائل وزارتخانه حضورش کمرنگ شود. آخرین 
موضوع بحث شفافیت بود که ایشان اصرار داشت در برنامه وزیر جدید در اولویت قرار گیرد 
و تاکید داشــت که وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع شــفافیت را ادامه دهد و 
پیشنهادهایی برای این مسئله نیز داشت. در بحث تحریم نیز پیوسته تاکید می کرد که باید به 
شکل فعال تری به این موضوع پرداخت و آمادگی خود را برای هرگونه همفکری اعالم کرد.
این جانب به رغم دوره کوتاهی که توفیق داشتم تا با ایشان همکاری کنم اما جزو ارادتمندان 

ایشان شدم. خدایش رحمتش کند و با اجداد پاکش محشورش گرداند.
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 ایــن روزهــا مخالفــان دولت شمشــیر را از نیام و شــالق را از کنــام برای روحانی 
کشــیده اند. حق هم دارند. دولت در ضعیف ترین حالت ممکن خود اســت. روحانی 
حتی نتوانسته اســت دل رأی دهندگان به خود را جلب کند چه برســد به مخالفان. 
آنهم چه مخالفانی؛ افرادی که در 5 ســال گذشــته نشــان دادند برای تخریب دولت 
تدبیــر، هــر کاری که بتوانند انجام می دهند و در این زمینه اعتقادی به اخالق ندارند 

و شــاگرد خوب درس ماکیاولی هستند.
حســن روحانی بعد از خروج آمریکا از برجام و رشــته شــدن هرچه که پنبه بود، مسخ 
شــده اســت و هیچ شــباهتی به روحانی سال های گذشــته ندارد. گویا مانده است تا 
این حدود ۳ ســال هم بیاید و برود.مخالفان »شــیخ دیپلمات« هم پی به این معنا 
برده اند و آرام، آرام در حال زدن ضربه های کاری به پیکر نیمه جان دولت هســتند. 
روحانی بعد از شوک ترامپ تمام توان خود را جمع کرد تا دوباره سرپا شود. با کمک 
برخی از همفکرانش تا حدودی توانســت از آن شــوک اولیه خارج شود اما دلواپسان 
نمی خواهند از فرصت بدســت آمده به همین راحتی عبور کنند و اســتراتژی های 
مختلفی را در دســتور کار خود قرار داده اند.نمونه بارز آن اســتیضاح های ســریالی در 
مجلس اســت. اســتیضاح های پشــت سرهم، نفس دولت را می گیرد و اجازه تفکر به 
رییس جمهور نمی دهد. تمام فکر و ذکر روحانی می شــود دفاع از وزرا و بعد تالش 
بــرای معرفــی وزیــر جدید.امروز طیفی اقلیت در مجلــس به خوبی در حال تدارک 
جنگ بزرگی با روحانی هســتند. جنگی که از آن به عنوان حق نمایندگی خود یاد 
می کنند اما در اصل تالشــی اســت برای زمین زدن دولت دوازدهم. واقعًا در زمانی 
که همه حواس شــان با خراب کاری های آمریکا، اســرائیل و عربســتان علیه ایران 
اســت، اســتیضاح ظریف چه معنایی دارد؟ کدام عقل سلیمی اجازه می دهد در وسط 
جنگی تمام عیار، یکی از فرماندهان اصلی در خط مقدم را مواخذه کنیم و به دنبال 
برکناری او باشــیم. مخالفان روحانی تقریبًا از ســال ۹2 به بعد هر آنچه که داشــتند از 
دســت دادند. دولت، مجلس، شــورای شهر و شهرداری ها. حاال فرصت خوبی است 
اســب خود را برای انتخاباتی دیگر زین کنند. ســال آینده انتخابات مجلس اســت و 
سال ۱400 انتخابات ریاست جمهوری. پس از االن باید نشان داد که رقیب ناکارآمد 
است. آن ها تالش می کنند و دولت هم دست روی دست گذاشته است و تنها تماشا 
می کند. هیچ پاتکی برای تک های رقیب ندارد.معمواًل وقتی کشوری در حال جنگ 
است، همه سعی می کنند داخل کشور را آرام نگه دارند اما وقتی پای سیاست بازی 
و انتقام در میان باشــد، آن وقت اســت که تیرهایی از داخل هم بر پیکر فرماندهان 
در میدان می نشیند. درحالی که مردم با مشکالت بزرگ و کوچک دست به گریبان 
هستند، عده ای می خواهند برای فردای خود از این آب گل آلود ماهی بگیرند. ماهی 
به بزرگ مجلس و ریاســت جمهوری. با وضع موجود تقریبًا رقبای روحانی شــک 
ندارند که ریاست جمهوری آینده به نام آنها سند خواهد خود و از هم اکنون این ردا 
را برای خود دوخته اند. روحانی و البته اصالح طلبان اگر می خواهند تفکرشــان در 
کشور تداوم پیدا کند باید دو لشگر آماده رزم کنند. یکی برای شکستن شاخ ترامپ 

و دیگری برای مقابله با دسیســه های داخلی.
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خوابی که مخالفان دولت برای روحانی دیده اند
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گفت و گو

 در هفته گذشــته دو تحول بصورت بارز نشــان 
 از پیشــرفت های »دشــمنان » در صحنــه 

بین المللی بود.
اول: اســراییل با پذیرا شــدن رئیس جمهوری 
چاد در بیت المقدس و شناسایی مجدد اسراییل 
توسط آن کشور صفحه جدیدی در به رسمیت 
شــناختن خود در جامعه بیــن المللی باز کرد. 
روزنامه های اسراییلی به نقل از مقامات رسمی 
خود اعالم کردند که سودان در مرحله بعدی به 
این جرگه خواهد پیوســت و نیجر، مالی و گفته 
می شــود بحرین نیز خود را برای اقدامی مشابه 
آماده می کند. این تحوالت پس از اقدامات مشابه 
اروپایی ها توســط رومانی و چک و نیز برزیل با 
اقدام به انتقال سفارت خود به بیت المقدس به 
اســرائیل اعتماد به نفس جدیدی برای روبه رو 
شــدن با چالش های منطقه ای خود از جمله با 

فلسطینی ها و نیز با ایران خواهد داد.
دوم: محمــد بــن ســلمان از یــک طــرف با 
پیشــرفت های نظامی صــورت گرفته در بندر 
حدیده توانست شرایط جدیدتری برای خود در 
داخل و خارج به وجود آورد و از طرف دیگر با آغاز 
تور منطقه ای خود و دیدار از امارات، بحرین، مصر 
و تونس و مورد استقبال گرفتن توسط مسئولین 
این کشورها، نشان داد که توانسته بحران قتل 
قاشقچی را با »دیپلماسی« تقریباً پشت سر نهاده 
و بار دیگر به عنوان »پدر خوانده« کشــورهای 
عربی خود را مطرح و به رسمیت شناخته شود. 
در ادامه پذیرا شدن وی در کنفرانس »جی 20« 
حاکی از آن است که از نظر سعودی موضوع قتل 
قاشــقچی حتی نمی تواند در صحنه جهانی نیز 
مانع عمده ای محسوب شود. به هر حال بر طبق 
گزارش ها، اقتصاد عربستان از ترکیه دیگر عضو 
»جی 20 » پیشــی گرفته و همچنین پیشنهاد 
برگزاری اجالس 2020 این گروه در ریاض نیز 
مورد تصویب قرار گرفته اســت. اینکه شخص 
بن سلمان در خود این اعتماد به نفس را بوجود 

آورده که بتواند در این اجالس ها علیرغم تبلیغات 
گسترده شرکت کرده و فضا را برای مخالفین خود 
خالی نکند از اهمیت زیادی برخوردار اســت که 
دیگران را وادار به پذیرش »واقعیت ها » می کند. 
به قول یک دیپلومات آلمانی ما باید بپذیریم که 
به هر حال او قرار اســت در پنجاه ســال آینده در 

رأس حکومت عربستان باشد.
می توان تحلیل کرد که گشــایش و پیشرفت ها 
برای اسرائیل در حوزه نفوذ و با حمایت عربستان 
شکل گرفته و البی اسرائیل نیز برای بن سلمان 
عادی سازی بین المللی را کارسازی کرده است. 
اما به هر صورت هر دوی این دست تحوالت بر 
جدیت استراتژی آمریکا بر نگهداری اسرائیل و 
عربســتان در یک گروه و تمرکز فشــار بر ایران 
گواه دارد.اما شروع تحریم ها توسط آمریکا ستون 
اصلی سیاست خارجی دولت آقای روحانی را که 
بر اســاس همکاری بین المللی تنظیم شده بود 
شکست و دولت تا کنون نتوانسته طرح جانشین را 
ارائه دهد. نزدیک به یک سال است که متفکرین 
نزدیک به حلقه تصمیم گیر کشور به امید یک 
امداد غیبی روز را به شــب می کنند. اول امید به 
فشار مطبوعات و سیاست های داخلی بر ترامپ 
بود و انصافاً هم ترامپ مســخره همه محافل 
شــد اما ســودی برای ایران نداشت. بعد امید به 
انتخابــات ماه نوامبر در آمریکا بود. تحلیلگران 
مربوطه چنان با اشــتیاق آن تحوالت را دنبال 
می کردند تو گویی کســی در حوزه انتخابیه آنها 
در حال رقابت است. انتخابات انجام شد اما زود 
همه متوجه این سئوال شدند که مگر قرار است 
دموکراتها در کنگره آمریکا برای ایران چه کنند؟ 
حــاال این »امیدواران« خود را منتظر انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا نشان می دهند و دل به 
جنگ های نوعاً زرگری نمایندگان و سناتورهای 
آمریکایی با هم بسته اند. نهایتاً سئوالی که همه در 
مقابل آن بی جوابند آن که بر فرض در انتخابات 
آتی آمریکا دموکرات ها پیروز شوند آیا تضمین 

شــده که آنها به برجام برگشــته و تحریم ها را 
لغو کنند؟

از طرف دیگر سیاست فشار بر اروپا برای جبران 
عــدم حضور آمریــکا در برجام نیز آب در هاون 
کوبیدن و سیاست بی نتیجه ای است که در اوج 
موفقیت منجر به فروش تا یک ملیون بشــکه 
نفت در روز احتمااًل در ســه ســال آینده خواهد 
شــد. تیترهای مطبوعات داخلی در مصاحبه با 
مذاکره کنندگان بعد از جلســات بی نتیجه در 
اقصی نقاط جهان حاوی تهدیدات بی پایه و یا 

امیدهای واهی از همکاری اروپاست.
دولت بطور اساســی فاقد هرگونه نظام فکری 
و برنامه ریزی در سیاست خارجی است اگرچه 
ســعی دارد جور دیگری وانمود کند. همچون 
بخش اقتصادی دولت که روزانه با کاهش نرخ 
ارز کری خانی را شروع می کند و با افزایش آن 

انزوا را پیش می گیرد دنبال روزمرگی است.
به نظر می رسد شیوه مقابله از دید دولت مقاومت 
است. مقاومت بدون برنامه همچون تمرین نگه 
داشــتن نفس زیر آب است که بعد از چند نوبت 
باید شــرایط عوض شود نه اینکه دوباره همین 
کار تکرار شــود. شاید این سیاست بر مبنی این 
گفنه ترامپ به اروپایی ها که چند ماه صبر کنید 
این حکومت عوض می شــود پایه گذاری شده 
و منتظر پایان این »چند ماه« و تغییر شــرایط 
*سفیر اسبق ایران در چین هستند.  

 حلقه تصمیم گیر کشور به امید  امداد غیبی
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صحبت های ظریف باعث شــده که مخالفان پیوســتن ایران به کنوانسیون 
CFT این بــار مخالفــت خود را به گونه ای دیگر فریاد بزنند. بســیاری از 
کشــورهای جهان در این کنوانســیون حضور دارند و بیرون ماندن ما از این 
کنواســیون جهانی در شــرایط فعلی، امری نیســت که منافع ملی و امنیت 

کشور را تأمین کند.
وزیر خارجه کشورمان در هفته های گذشته در مورد وجود پولشویی در کشور 
گفت وگویی رسانه ای داشت که با واکنش های بسیاری روبه رو شد، مخالفان 
نظر وزیر خارجه مدعی اند که پولشویی در کشور وجود ندارد، این در حالی 

است که نمی توان پدیده پولشویی در کشور را انکار کرد.
 با آنکه می توان گفت که ظریف می توانست به زبان دیگری وجود پولشویی 
در کشــور را مطرح کند اما شــواهد بســیاری وجود دارد که نشان از صحت 

صحبت های ظریف دارد.
 کشور ما یکی از مسیرهای اصلی جابه جایی مواد مخدر در جهان است که 
با وجود تالش های بسیار زیاد برای مبارزه با قاچاقچیان، باز هم معامالت 
قاچاق مخدر تامل برانگیز است، از سویی به گفته مسئوالن، بخش عمده ای 

از کاالهای وارد شده به کشور، قاچاق محسوب می شود.
با یک بررســی ســاده می توان به تعدادی از مراکز اقتصادی و تبادل مالی 
رسید که هیچ گونه تجارت و فعالیت اقتصادی خاصی ندارند و قطعًا حضور 
بی دلیــل آنهــا برای یک اقدام خالف قانون اســت. این مصداق ها و موارد 

بی شمار دیگر،  نشان از پدیده پولشویی در کشور دارد.
صحبت های ظریف باعث شــده که مخالفان پیوســتن ایران به کنوانسیون 
CFT این بــار مخالفــت خــود را به گونه ای دیگر فریاد بزنند. بســیاری از 

کشــورهای جهان در این کنوانســیون حضور دارند و بیرون ماندن ما از این 
کنواســیون جهانی در شــرایط فعلی، امری نیســت که منافع ملی و امنیت 
کشــور را تأمین کند. بی شــک می توان با ســازوکارهای مختلف و حتی از 
طریق همین کنوانســیون و مواردی که از ســوی ایران مورد اعتراض بوده، 

مسئله را مطرح کرد و به نتایج مطلوب رسید.
کارشناسان این حوزه باید به مخالفان پیوستن ایران به FATF تضمین دهند 

که این اقدام برای منافع ملی نه تنها مضر نیست بلکه در شرایط کنونی امری 
ضروری و مثبت تلقی می شود. همان طور که ایران در بسیاری از پیمان نامه ها 
و معاهدات بین المللی حضور دارد می تواند به CFT پایبند باشد و منافع خود 
را در نظــر بگیرد. حضور ایران در پیمان نامه های بین المللی قطعًا نمی تواند 
از برخــی جنبه هــا منافــع را به صورت صد در صدی تأمین کند اما باید دید 
که کفه ترازو به کدام ســمت ســنگین می شــود؟ به سمت منافع یا مضار در 
انتظار کشور ما. بی شک در شرایط اقتصادی کشور که تحریم های آمریکا 
و خروج ترامپ از برجام نقش پررنگی در آن داشــته پیوســتن به FATF در 

جهت منافع و امنیت ملی کشور محسوب می شود.
با این حال مسائل مربوط به FATF در کشور ما با دیگر مسائل درهم آمیخته 
و از صورت فنی و تخصصی خارج شــده و به صورت تبلیغاتی به آن نگاه 
می شــود. کشــور در شــرایط اقتصادی خاصی قرار دارد و با توجه به حضور 
کشورهای روسیه و چین در FATF که بیشترین مراودات اقتصادی را با ایران 
دارند و محدودیت هایی که این کنوانسیون برای نقل و انتقاالت مالی قائل 
شده است، خارج ماندن از FATF می تواند تاثیرات مهمی بر مراودات ما حتی 
بااین کشــورها بگذارد. در حالی که آمریکا تحریم های ثانویه را علیه ایران 
به اجرا گذاشــته قطع شــدن معامالت اقتصادی با چین و روسیه مشکالت 

عدیده ای به صورت جدی برای ما ایجاد خواهد کرد.
ایران و اروپا در خاورمیانه منافع متفاوتی نســبت به یکدیگر دارند اما قطعًا 
بی ثباتی، موضوع نگرانی و تهدید مشترک هر دوی آنهاست و همین مساله 
موجب می شود تا دو طرف با یکدیگر همکاری هایی داشته باشند. از سوی 

دیگر نه اروپا و نه آمریکا نمی توانند نقش ایران را نادیده بگیرند.
 دعــوت ایــران برای حضور در اجالس هــای مختلف در مورد بحران های 
گوناگــون خاورمیانــه نشــان از این دارد که اروپاییــان به نقش منطقه ای 
ایران آگاه هســتند و می خواهند از توان ایران برای حل ناامنی های منطقه 
خاورمیانه اســتفاده کنند اما آمریکایی ها در این شــرایط برای کنترل ایران 
به تحریم روی آورده اند و نباید با رد پیوســتن ایران به FATF رابطه با اروپا 
*کارشناس مسائل بین الملل را قطع کرد. 
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گزارشی از پیامدهای 
قتل خاشقجی و سرنوشت 

شوم بن سلمان؛

دیکتاتور 
سرکش 

خاورمیانه 
روی لبه تیغ

متحدان و شــرکای غربی عربســتان ســعودی مدت هاســت که امیدوارند این پادشاهی از 
مدرنیزه سازی استقبال کند. به همین دلیل بود که آنها فرش قرمز را برای محمد بن سلمان 
ولیعهد ســعودی پهن کردند. اما با قتل وحشــیانه جمال خاشــقجی، دیگر نمی توان چهره و 

ماهیت واقعی رژیم عربستان را انکار کرد.
به قتل رساندن جمال خاشقجی روزنامه نگار واشنگتن پست پادشاهی آل سعود را در 
ضعیف ترین و شــکننده ترین وضعیت دیپلماتیک خود از زمان حمالت تروریســتی 
این کشور در یازده سپتامبر قرار داده است. قتل خاشقجی در ادامه چندین اقدام 
و سیاست اشتباه عربستان نظیر زنان فعال حقوق بشر، بحران های دیپلماتیک 
با آلمان و کانادا و بازداشــت ســعد حریری نخست وزیر لبنان و اجبار وی به 
کناره گیــری از قــدرت رخ داد و نگرانی های بســیاری را در مورد آینده و 
چشــم انداز حکمرانی و سیاســت های این کشور به وجود آورده اند. قتل 
وحشیانه خاشقجی همچون تلنگری تکان دهنده، چشم آنها را به روی 
حقایق باز کرد و خشم و واکنش شدید اندیشکده ها و کارشناسان غربی 
به ویژه آمریکایی را برانگیخت و آنها را که تا پیش از این شــاهزاده 
محمد بن ســلمان را قهرمان خاورمیانه عنوان می کردند وادار به 
تغییر موضع کرد و ولیعهد سعودی را به یکباره تبدیل به دیکتاتور 
ســرکش خاورمیانه کردند. در این میان اندیشکده های آمریکایی 
که از سیاســت های نادرســت ترامپ و عربستان سعودی به ستوه 
آمده بودند از فرصت اســتفاده کرده و خواســتار تنبیه این شاهزاده 
ســعودی و تغییر رویکرد و سیاســت های آمریکا در قبال عربستان 
شده اند و پیشنهادها و گزینه هایی را برای جلوگیری از وارد آمدن 
صدمات و خســارت های بیشــتر به امنیت منطقه و منافع آمریکا به 
دلیل سیاست های اشتباه و دیکتاتورمأبانه پادشاهی عربستان مطرح 
کرده اند. اما آنها همگی در یک مورد اشتراک نظر داشتند: اینکه تا دیر 
نشده باید جلوی ولیعهد سعودی را گرفت. در این گزارش به بررسی 
واکنش اندیشــکده های آمریکایی و کارشناسان مطرح بین المللی در 
خصوص پیامدهای قتل خاشقجی و چشم انداز احتمالی قدرت در خاندان 

آل سعود می پردازیم.
پایگاه خبری تحلیلی مشرق بدون تأیید محتوا و ادعاهای مطرح شده، این 
گزارش را صرفًا جهت اطالع نخبگان، کارشناسان، پژوهشگران، دانشجویان 
و تصمیم گیران عرصه سیاسی کشور از رویکردها و دیدگاه های اندیشکده های 
غربی منتشر می کند و دروغ پراکنی ها، اطالعات نادرست، اتهامات و القائات این 

گزارش مورد تأیید مشرق نیست.
آمریکا دیگر قادر به کنترل محمد بن سلمان نیست  �

فارین افرز نشریه وابسته به اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا در یادداشتی به نوشته 
ماداوی الرشــید کارشــناس و پروفسور مرکز خاورمیانه دانشکده اقتصاد لندن می نویسد:   باید 

افسار شاهزاده سرکش را کشید.
وی در این یادداشــت عنوان می کند: اعتبار و وجهه عربســتان در سرتاســر جهان خدشــه دار 
شده است. حتی کشورهایی همچون فرانسه، آلمان و انگلیس که شراکت و روابط نزدیک با 
عربستان را مایه مباهات می دانستند و هرگز به صورت علنی از سرکوب داخلی این کشور انتقاد 
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نمی کردند، بعد از قتل خاشقجی صدایشان درآمده و 
خواستار تحقیقات شفاف و صادقانه شده اند.

فارین افرز در ادامه آورده اســت: بازداشــت و حذف 
مخالفان و منتقدان در عربســتان سعودی موضوع 
جدیدی نیســت. اما قتل خاشــقجی از چهره یک 
رژیم شــدیداً دیکتاتوری پرده برداشت. در گذشته 
هر پادشاه حداقل به دلیل وجود یک نظام اشتراکی 
قدرت که در آن شــاهزاده های مختلف شــاخه ها 
مهــم و حیاتی دولــت را کنترل می کردند، محدود 
می شــد. اما با روی کار آمدن ملک ســلمان از سال 
20۱5 میالدی و با منصوب کردن پســرش محمد 
بن سلمان به عنوان ولیعهد این مدل ازحکومتداری 
کنار گذاشــته شــد. اکنون این کشور به جای اینکه 
با کمک خانواده ســلطنتی اداره شود، یک نفر تمام 

قدرت را به دست گرفته است.
پروفســور دانشــکده اقتصاد لندن معتقد اســت: 
اشــتباهات حیاتی و ناکامی عربســتان در نیل به 
اهدافــش در تحریــم قطر و جنــگ ظالمانه علیه 
مردم یمن که در حال حاضر به یک فاجعه انســانی 
تبدیل شده، این اشتباهات را بیش از پیش در برابر 
افــکار عمومی و دیدگان جامعه بین الملل قرار داده 
اســت و به دلیل اینکه خانواده ســلطنتی به حاشیه 
رانده شــده اند و کاری از دستشــان برنمی آید، این 
آمریکاست که باید ابتکار عمل را در پیش بگیرد و 

از ادامه این روند جلوگیری کند.
ترامپ باید توهمات درباره ولیعهد عربستان   �

را کنار بگذارد
ریچارد هاس رئیس اندیشکده شورای روابط خارجی 
آمریکا نیز از دیگر کارشناســان برجسته آمریکایی 
اســت که از رویکرد آمریکا در قبال عربســتان و 
همچنین سیاســت های نادرست محمد بن سلمان 
انتقــاد کــرده اســت. ]2[ هــاس در ای خصوص 
می نویســد: از دید اکثر ناظــران بی طرف مطمئنًا 
اینگونه به نظر می رســد که این دولت عربســتان 
بوده که جمال خاشــقجی را در کنسولگری خود در 
استانبول به قتل رسانیده است. اما شاید ما هیچگاه 
دلیل قطعی دال بر دخالت محمد بن سلمان ولیعهد 
این کشور در قتل این روزنامه نگار پیدا نکنیم. دلیل 
چنیــن امری آن اســت که هیچ چیزی که شــبیه 
تحقیقــات حرفه ای و بی طرفانه به نظر برســد در 

حال حاضر در جریان نیســت. اینکه به عربســتان 
بــرای انجام چنین تحقیقاتی اعتماد کنیم مضحک 
و خنده دار است. رئیس شورای روابط خارجی آمریکا 
در بخش دیگری از مقاله خود آورده است: مشخص 
نیست چرا محمد بن سلمان باید دستور چنین کاری 
را بدهد حتی اگر به زعم ما بتواند از زیر بار این اتهام 
ِقِسر در برود. دلیل این کار شاید ناخرسندی وی از 
روزنامه نگاری باشد که به طور مرتب حکومت را به 
خاطر اصالحات ناکافی به باد انتقاد می گرفت. شاید 
او می خواسته خاشقجی درس عبرتی برای دیگران 
باشد و بدین طریق برای دیگر منتقدان احتمالی پیام 
بفرستد. همچنین این دیدگاه وجود دارد که قتل مورد 
ادعا شــاید در کشمکش های سیاسی ریشه داشته 
است، زیرا تصور می شد خاشقجی با عواملی در درون 
خانواده ســلطنتی در پیوند بود که با روی کار آمدن 

و تحکیم قدرت محمد بن سلمان متضرر شدند.
ریچارد هاس با اشــاره بــه توجیهات ترامپ برای 
تبرئه کردن عربســتان می نویســد: رئیس جمهور 
آمریکا معتقد است که کشورش باید در کنار محمد 
بن ســلمان بایستد، زیرا عربستان یک متحد مهم 
و ارزشــمند اســت که مقادیر قابل توجهی سالح از 
آمریکا خریداری می کند، به اوضاع در سوریه و نبرد 
ضد تروریسم کمک می کند، و برخالف ایران شریک 
آمریکا محسوب می شود. عربستان تولیدکننده یک 
دهم نفت تولیدی در سرتاســر دنیاست. این کشور 
سرمایه گذاری های بزرگ و مهمی بر روی شماری 

از کسب وکارها و پروژه ها انجام داده است.
همه اینها درست است، اما نباید این واقعیت را نادیده 
گرفت که ولیعهد بی پروای عربستان اغلب دست به 
کارهایی می زند که به منافع آمریکا لطمه می زنند یا 

به تأمین منافع این کشور کمکی می کنند.
یمن به ویتناِم عربستان تبدیل شده است  �

این کارشناس مسائل بین الملل به فاجعه انسانی در 
یمن و همچنین تحریم قطر می پردازد و معتقد است: 
جنگ در یمن که به ویتناِم عربستان تبدیل شده ابعاد 
یک فاجعه انسانی و راهبردی به خود گرفته است.

 تالش محمد بن سلمان جهت بی ثبات سازی قطر 
موجب تضعیف کشــوری شده که از پایگاه نظامی 
اصلی آمریــکا در منطقه میزبانی می کند. ماجرای 
ربودن و بازداشت نخست وزیر لبنان در سال 20۱۷ 

را نیز نباید از قلم انداخت. 
ســعودی ها همچنیــن در زمینه نزدیک ســاختن 
اسرائیلی ها و فلسطینی ها به یکدیگر ناکام ماندند.

قتل خاشقجی جلب حمایت بین المللی جهت   �
اعمال فشار بر ایران را دشوارتر خواهد کرد 

رئیس شــورای روابط خارجی در بخش دیگری از 
نوشــته خود هشــدار داد: گذشته از این، سرنوشت 
خاشــقجی موجب می شود جلب حمایت بین المللی 
جهت اعمال فشار بر ایران دشوارتر شود. ریاض از 
دید بســیاری حداقل به اندازه تهران دردسرآفرین 
انگاشــته خواهد شد. محمد بن سلمان شاید دست 
به اصالحاتی زده باشــد، اما وی در عین حال یک 
حکمران مســتبد است. تنها اصالحات مورد قبول 
وی مواردی هستند که تحت کنترل و هدایت وی 
انجام پذیرند. متأســفانه، رویدادهای اخیر شــاید 
موجب شــوند وی به آسانی نتواند اصالحات مورد 

نیاز کشورش را به اجرا بگذارد.
هاس در بخش آخر مقاله خود پیشنهادهایی به کاخ 
سفید می دهد: آمریکا باید تصمیمات سختی بگیرد. 
با این حال، از این تجارب می توان درس هایی گرفت 
و آنچه که می توان و باید انجام داد را مشخص نمود. 
در وهله اول باید میان عربستان و محمد بن سلمان 
تمایز قائل شــد. چنین چیزی به معنای اجتناب از 
پذیرش بی قیدوشــرط محمد بن ســلمان است. او 
را نبایــد به کاخ ســفید یا لنــدن دعوت کرد.جامعه 
تجاری نیز باید از این امر اجتناب ورزد. تا وقتی که 
محمد بن سلمان در ریاض همه کاره است، رؤسای 
ارشــد اجرایی، سهامداران، و کارکنان باید در زمینه 
شــراکت و همکاری با دولت عربستان تجدیدنظر 
کننــد. دولت ترامپ یا کنگره باید محدودیت هایی 
در رابطه با بهره گیری عربستان از تجهیزات نظامی 
و قابلیت های اطالعاتی که توســط آمریکا تأمین 
شــده اند محدودیت هایی وضع کننــد. با توجه به 
جنــگ یمــن، این امر می باید زودتر از اینها صورت 
می گرفــت، اما جلوی ضرر را از هرکجا که بگیریم 

منفعت است.
محمد بن سلمان آینده خود را به خطر انداخته   �

است
ریچارد هاس از مدیران سابق سیاست گذاری وزارت 
خارجه آمریکا در پایان پیش بینی می کند: محمد بن 

نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ آذرماه 1397 / شماره 34



10

Bilingual Economic Monthly  

گزارش

ســلمان آینده خود را به خطر انداخته اســت و دیگر اعضای خانواده سلطنتی به 
این نتیجه خواهند رسید که حمایت آمریکا و غرب از وی نمی تواند بی قیدوشرط 
باشد. فرآیند تعیین جانشین به سعودی ها بستگی دارد. طنز ماجرا آنجاست که 
اقدامی که ظاهراً در راستای تقویت کنترل محمد بن سلمان بر کشور صورت 

گرفت شاید نتیجه عکس دهد. چنین چیزی غیرممکن نیست.
ـ یعنی  در حالت حداقلی، آینده محمد بن سلمان احتمااًل به سیاست بارز ویـ 
ـ به شــدت لطمه خواهد زد. او همچنین بسیاری از  اصالح اقتصاد عربســتانـ 
کسانی که با تالش و کوشش فراوان توانسته در خارج از کشور با خود همراه سازد 
را از دست خواهد داد. چنین چیزی پیامد قتل جمال خاشقجی است و همچنین 
سوءظن گسترده مبنی بر اینکه وی دستور قتل را داده یا از آن مطلع بوده است.

پیامدهای احتمالی قتل خاشقجی برای آینده ملک سلمان و ولیعهدش
اندیشــکده مرکز علوم و امور بین الملل بلفر نیز در گزارشــی به قلم رامی خوری 
عضو ارشــد این اندیشــکده نوشت: تداوم تمرکز ما بر روی کشف حقایق درباره 
قتل جمال خاشــقجی در اســتانبول به چهار دلیل حائز اهمیت است. این دالیل 
سرنوشت خاورمیانه و سیاست های آمریکا در قبال منطقه را طی سال های آتی از 
خود متأثر می سازند. به زودی خواهیم دید که آیا قاتالن در مقام پاسخگویی قرار 
خواهند گرفت یا اینکه دنیا توجهش به این مســئله کمرنگ می شــود، به واسطه 
ذخایر نفت و گاز اغوا می شود، و ساختار کنونی قدرت در منطقه را به همین شکل 

که هست باقی می گذارد.
یــک رویــداد مهــم دیگر در واقع روزنه کوچکی اســت که بر روی فرآیند مبهم 
تصمیم گیری در داخل عربســتان )و اکثر کشــورهای دیگر منطقه( گشوده شده 
است. برای اولین بار طی دوران معاصر بحث های جدی در پایتخت های دنیا در 
جریان هستند تا مشخص شود چه کسی در داخل تشکیالت عربستان مرتکب 
این کار شده و چگونه باید وی را مجازات کرد، به ویژه اگر ارتباط مستقیم آن با 
دفتر یا شخص ولیعهد اثبات شود، و اینکه به چه نحو می توان ولیعهد را از مقامش 
برکنار کرد. این امر پیامدهای مهمی در چند حوزه از خود به جای می گذارد. یکی از 
این پیامدها شکل گیری اهرم های جدید و بی سابقه پاسخگویی خارجی است که 
می توانند شکل دهنده ساختار قدرت در داخل عربستان باشند. پیامد دیگر نیز تبعات 
آن برای رقابت های سیاسی در منطقه در صورت تنزل یا برکناری ولیعهد و توقف 
یا افول ناگهانی سیاست های کنونی عربستان در داخل و در سطح منطقه است.

مرکز بلفر در ادامه می نویسد: بخش دوم و مهم تر رابطه میان آمریکا و عربستان، 
احتمال کنار گذاشتن یا محدود کردن ولیعهد را با سرنوشت راهبرد بزرگ تخیلی 
ترامپ در قبال عرصه سیاست خاورمیانه و اعمال فشار همزمان بر چند جبهه پیوند 
زده است. این امر بدان خاطر است که در دنیای خیالِی سیاست ترامپـ  کوشنر در 
قبال خاورمیانه، عربستان )غالباً در قالب ائتالف با اسرائیل( یک رکن مهم و حیاتی 
است که همه سیاست های عمده آمریکا حول محور آن شکل می گیرند. چهار مورد 
از این سیاست ها سرآمد هستند: الف( »توافق قرن« خیال پردازانه میان اسرائیل 
و فلسطین؛ ب( جبهه هماهنگ اعرابـ  اسرائیل جهت »عقب راندن« ایران در 
منطقه؛ ج( ائتالف کشورهای عربـ  مسلمان به رهبری عربستان با بهره مندی 
از حمایت آمریکا و حمایت های خارجی جهت مبارزه با تروریســم )که از روی 

توهم »ناتوی عربی« خوانده می شود(؛ و د( سیاستی که از سال 20۱2 و به دنبال 
انقالب های بهار عربی اتخاذ شده و در قالب آن از حکومت های خودکامه عرب 
که هرگونه جنبش طرفدار آزادی بیان، سیاســت مشــارکتی و تکثرگرا، انتخابات 
آزاد، پاسخگوسازی قدرت، حقوق شهروندی، و جامعه مدنی مستقل را سرکوب 
می سازند حمایت به عمل می آید. اگر ولیعهد عربستان سقوط کند، همه این چهار 
سیاســت کانونی آمریکا در خاورمیانه ســقوط می کنند. در نتیجه این امر، برخی 
چهره های ســعودی به عنوان مجرم شــناخته خواهند شد و خام دستی و حماقت 

تیم ترامپ-کوشنر عیان خواهد شد.
این کارشــناس آمریکایی در پایان گزارش خود عنوان می کند: پیامدهای قتل 
خاشــقجی شــاید تا سال ها گریبانگیر ما باشد، اما گستره و تأثیر این پیامدها تنها 
زمانی مشــخص خواهد شــد که واقعیت ماجرا فارغ از هرگونه شــک و تردیدی 
نمایان شود. این همان کاری است که تمام دنیا اکنون باید در راستای تحقق آن 
ـ زیرا قتل یک انسان بی گناه غیرقابل قبول است، درست همانگونه  تالش کندـ 
که حبس عملی 400 میلیون شهروند عرب که همچنان به دنبال حقوق انسانی 

و شهروندی در کشورهای خود هستند غیرقابل قبول است.
اما اندیشکده آمریکایی کیتو واکنش بسیار شدیدی به سیاست های سرکوبگرانه 
و اشتباه محمد بن سلمان و عربستان سعودی نشان داد. داگ باندو عضو ارشد 
مؤسسه کیتو با انتشار مقاله ای سراسر انتقادی و تند نوشت: خاشقجی به تبعید 
رفــت از آن جهــت که ولیعهِد به ظاهر اصالح طلب حتی مخالفان معتدل را نیز 
سرکوب می کرد. خاشقجی جانش را از دست داد از آن جهت که به خود جرئت 
داده بــود از حکومتــی انتقــاد کند که همچنان به مــردم خود ظلم روا می دارد، 
کمترین آزادی های سیاسی و مذهبی را سرکوب می کند، خاورمیانه را بی ثبات 
می ســازد، اســالم افراطی را در سرتاسر دنیا از جمله آمریکا ترویج می کند، و بر 
جهادگرایان خشــونت طلب در سوریه و دیگر نقاط مهر تائید می نهد. عربستان 
خود نماد همان چیزهایی است که ایران را به آن متهم می کند. سوء حاکمیت 

محمد بن سلمان به منافع آمریکا لطمه می زند.
این عضو ارشد اندیشکده کیتو در ادامه مقاله خود عنوان کرد: قتل خاشقجی اوج 
بی پروایی و گستاخی محمد بن سلمان را نمایان ساخت. علیرغم اظهارنظرهای 
ســاده دالنه رئیس جمهور ترامپ و دیگر کســانی که شیفته و مفتون عربستان 
هستند، هیچکس باور ندارد که یک تیم آدم ربایی/ضربت ۱5 نفره که از جمله 
یک متخصص کالبدشکافی مجهز به اره استخوان را شامل می شد بدون تائید 
محمد بن ســلمان وارد کنســولگری عربستان شده و خاشقجی را کشته است. 
ولیعهد عربستان سیاست های حکومت را به شدت تحت کنترل دارد و تحمل 

مخالفان را ندارد.
حتی ملک سلمان هم از عملکرد ولیعهد ناراضی است  �

داگ باندو بر این باور است: شایعاتی مبنی بر بحث و گفتگو میان شاهزادگان 
ارشــد بر ســر تغییر جانشــینی اکنون مطرح گردیده اند. این شایعات به واسطه 
ماهیتشــان قابل تائید نیســتند. محمد بن ســلمان ظاهراً از قدرت و اختیارات 
کامل برخوردار است، اما این قدرت و اختیارات را مدیون پدرش است. وی که 
جهت رهبری عربستان در آینده انتخاب شده سیاست هایش در بهترین حالت 
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بحث برانگیــز و در بدترین حالت فاجعه بــار بوده اند: تبدیل هتل 
ریتز کارلتون به زندان، قتل عام بچه مدرسه ای ها در قالب جنگ 
یمن، محروم سازی جامعه عربستان از آزادی های فکری، ربودن 
ســعد حریری نخست وزیر لبنان، مداخله در جنگ داخلی سوریه، 
و رفتار با قطر به عنوان یک دشــمن. حتی پدر ولیعهد نیز شــاید از 
عملکرد وی و پیامدهای آن در آینده ناخرســند باشــد. در نتیجه، 
ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود شاید به این نتیجه برسد که 
یکی دیگر از فرزندان مســئولیت پذیرتر وی باید زمان امور را در 
دست گیرد. این پادشاه نحیف پیشاپیش الزم دیده که در بحران 
مداخله کند. شاید تغییرات بیشتری در شرف وقوع باشند. محمد 
بن ســلمان در آزمون رهبری شــرکت کرد و بازنده شــد. او شاید 
بی ســروصدا کنار نرود، اما برای خود دشــمنان فراوانی تراشیده و 
حتی معدود دوســتانش نیز به توانایی وی جهت اداره کشــور در 

مواقع سخت و دشوار اعتماد ندارند.
ریسک پادشاهی محمد بن سلمان فراتر از آن چیزی است   �

که بتوان آن را پذیرفت
اندیشــکده کیتو در خصوص عواقب اقدامات محمد بن ســلمان 
هشــدار داد: آینده عربســتان مدت هاست که در هاله ای از ابهام 
قرار دارد. این کشور مستأصالنه نیازمند اصالحات گسترده است، 
اصالحاتی که به خیال پردازی های غرب درباره محمد بن سلمان 
دامــن زدنــد. با این حال، او ثابت کرد که ذاتًا یک فرد خودکامه و 
آدمکش اســت. بدتر از این، او ثابت کرد که یک احمق بی پروا و 
متکبر اســت. زیاده خواهی ها، قمارها، و تهدیدات خطرناک وی 
به عربســتان و آمریکا لطمه زده اند. ریســک پادشاهی محمد بن 
ســلمان برای هر دو کشــور فراتر از آن چیزی اســت که بتوان آن 
را پذیرفت. خانواده ســلطنتی عربســتان باید هر چه زودتر تکلیف 
خود را روشــن ســازد. در ضمن، واشنگتن باید به حکومت کنونی 
عربستان به چشم یک سازمان جانی و تبهکار بنگرد. شرمساری 
و دیگــر هزینه هــای مرتبط با پذیرش چنیــن حکومتی در قالب 

بی مسئولیتی محمد بن سلمان تنها افزایش پیدا می کند.
چه سرنوشتی در انتظار محمد بن سلمان است؟  �

اکنون ســؤالی که مطرح می شــود این است که آیا ولیعهد کنترل 
خود بر تاج و تخت را به عنوان جانشــین پدرش ملک ســلمان 

حفظ خواهد کرد؟
کنترل محمد بن سلمان بر اوضاع شاید تا حد زیادی تضعیف شده 
باشد. تا همین پارسال، تصور بر این بود که محمد بن نایف ولیعهد 
وقت جانشین بی چون وچرای پادشاه است. اما سپس ملک سلمان 
ولیعهد وقت را به حاشــیه راند تا راه را برای فرزند خودش هموار 
ســازد.هلیما کرافت افســر سابق سازمان سیا و کارشناس مسائل 
عربستان در گفتگو با پایگاه آکسیوس در این باره گفته است: »اگر 

بحران شــدت یابد در آن صورت موقعیت محمد بن ســلمان 
در داخل ممکن است بیش از پیش متزلزل شود. فعل و 

انفعاالت در درون خاندان آل ســعود گنگ و مبهم 
اســت، اما این خاندان به نظر اهمیت فراوانی 

بــرای بقای خود قائل اســت.«متیو باروز 
از اندیشــکده شورای آتالنتیک نیز در 

گفتگو با آکسیوس می گوید برکناری 
محمد بن سلمان »بسیار محتمل 

است البته در صورتی که ترامپ 
به واســطه فشارها از طرف 

کنگــره و افــکار عمومی 
فروش  مجبــور شــود 
سالح به عربستان را به 
دربیاورد  تعلیق  حالت 
کســب وکارهای  و 
آمریــکای نیــز در 
فشــار  معــرض 
افــکار عمومی قرار 
گیرنــد یا ریســک 
همکاری را بســیار 
باال ببینند. بسیاری 
دیگر  شاهزاده های 
هستند که می توانند 
زمام امور را در دســت 

بگیرند.«
ایــان برمر، رئیس گروه 

اوراسیا نیز در این خصوص 
اظهار کرد: »تصمیم ملک 

ســلمان مبنی بــر برکناری 
ولیعهــد برای مــن تعجب آور 

خواهــد بود، اما چنین مســئله ای 
لزومًا وی را از کشکمش های داخلی 

طی ماه های آتی مصون نخواهد ساخت، 
بــه ویژه اگر عربســتان در خارج حال و روز 

خوبی نداشته باشد.«
ـ پدری  آینده محمد بن سلمان در دستان پدرش استـ 

ـ و همچنین در  که شاید نتواند یک سویه تصمیم بگیردـ 
دستان ترامپ که به تنهایی می تواند این مسئله را در قالب حفظ 

منافع آمریکا به پیش ببرد. ترامپ اگر اکنون کاری نکند شاید بعداً 
مجبور به این کار شود.
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جمال خاشــقجی، روزنامه نگار منتقد دولت عربســتان از دوم اکتبر، از زمان 
ورود به کنســولگری عربستان ســعودی در استانبول، تاکنون ناپدید شده 
اســت و هیچ گونه خبری از وی در دســت نیســت. او برای کارهای اداری 
مربوط به ازدواج با نامزد ترکیه ای خود وارد کنسولگری عربستان شده بود. 
کنسولگری عربستان ادعا می کند که در آن روز هیچ کدام از دوربین هایی 
اطراف کنسولگری روشن نبوده است. خاشقچی 5۹ ساله، بیش از یک سال 
بود که به شــکل تبعید در واشــنگتن زندگی می کرد. رســانه های ترکیه ای 
چند روز بعد از این اتفاق اعالم کردند ۱5 مأمور از طرف مقامات عربستان 
سعودی در همان روزی که خاشقجی وارد کنسولگری شده، آن ها هم وارد 
ترکیه شــدند و بعد از قتل خاشــقجی به عربستان برگشتند. چندین نماینده 
در مجلس آمریکا از جامعه اطالعاتی این کشور درخواست کردند اطالعاتی 
را در رابطه با ناپدید شــدن این روزنامه نگار منتشــر کنند. عالوه بر افکار 
عمومی آمریکا و نمایندگان مجلس این کشــور، اتحادیه اروپا هم خواســتار 

تحقیق شفاف درباره پرونده خاشقجی شد.
ویل اینبودن در ســایت فارین پالیســی نوشت: »هنوز هیچ چیز تأیید نشده 
است، امیدهای باقی مانده برای پدیدار شده دوباره جمال خاشقجی با باال 
رفتن این احتمال که شــاهزاده بن ســلمان، ولیعهد عربستان، دستور قتل 
او را صادر کرده اســت، کمرنگ تر می شــود. اگر او مرده باشد، قتل او هتک 
حرمت از حمایت های ایاالت متحده از خاندان سلطنتی و عملی شنیع است. 
خاشقجی نه تنها صدایی مسئول و مسالمت آمیز بود، بلکه به عنوان ساکن 
ایــاالت متحــده، تحت حمایت غیر رســمی )دو فاکتو( ایاالت متحده قرار 
داشــت. ربودن او در خاک ترکیه - یکی از متحدان ناتو - تنها بی شــرمی 

دسیسه سعودی علیه وی را بیشتر به رخ می کشد.«
وی ادامــه داد: »چالــش پیش روی ایاالت متحده این اســت که چطور با 
خشــم مناســب پاســخ دهد و چطور از ابزار تالفی جویانه مؤثر علیه ریاض 
بهره گیرد، بدون آنکه تمام رابطه ایاالت متحده و ســعودی را برهم بزند و 
به بســیاری دیگر از منافع منطقه ای ایاالت متحده لطمه وارد کند. ایاالت 
متحده باید به دنبال ابزارهای تالفی جویانه ای باشــد که هزینه ای واقعی 

بر دوش ریاض بگذارد.«
الدار ممدوف نیز در لوبالگ می نویســد: »اگر چه ناپدید شــدن خاشقجی، 
که احتمااًل زیر ســر عوامل ســعودی اســت، باعث زیر سؤال رفتن ماهیت 
رژیم سعودی در واشنگتن شده، پارلمان اروپا مدت ها است در مورد نقض 
حقوق بشر آل سعود، هم در داخل و هم خارج از پادشاهی صحبت می کند. 
بنابراین، با توجه به ســابقه رژیم ســعودی، آنچه بر سر جمال خاشقجی آمد 
باعث تعجب سیاست مداران اروپایی نشد. سؤال این است که قتل احتمالی 

یک روزنامه نگار شناخته شده باالخره توانست کاری که بمباران بی رحمانه 
 هــزاران یمنــی نتوانســت انجام دهد، محقق کند  ریــاض تاوان اقدامات 
بــی خردانــه اش را بپردازد. برخالف آمریکا که تصویب تحریم ها فرایندی 
طوالنی است، اگر شورا اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد، تحریم ها اعمال خواهند 
شد.« وی ادامه داد: »اکنون وظیفه اتحادیه اروپا است تا پیگیر مسائل حقوق 
بشر در دنیا باشد. علی رغم پیش قدمی تحسین آمیز سناتورهای آمریکایی 
در اعمال تحریم ها علیه ریاض، پرزیدنت دونالد ترامپ، این تصمیم را تبدیل 
به قانون نخواهد کرد. وقتی در این باره از او سؤال شد، او بی رحمانه مسئله 
حقوق بشر در عربستان را نادیده گرفت چون مانعی بر سر راه فروش سالح 
به این رژیم اســت. ســالح هایی که برای کشتار شهروندان یمنی، از جمله 
کودکان به کار می رود. این رفتارش دقیقًا مانند سیاســت های خارجی غیر 
اخالقی اش و تحسین آشکار او از مردان قدرتمندی مانند محمد بن سلمان 
است. این رفتار ترامپ، ضرورت این کار را که اتحادیه اروپا قدم پیش بگذارد 
را بیشتر می کند. اتحادیه اروپا باید نشان دهد که رهبری حمایت از حقوق 

بشر و اصول اخالقی را بر عهده دارد.«
عربستان حدود ۳ سال است که تحت سلطنت بن سلمان جوان اداره می شود. 
بن سلمان بسیار تالش کرده تا رفتارهای محافظه کارانه حکومت آل سعود 
را از خود نشان ندهد. گرچه او در مسائل حقوق زنان اقداماتی انجام داده است 
اما اقداماتی از قبیل قطع روابط با قطر، اخراج ســفیر کانادا از ریاض، جنگ 
نظامی در یمن و ... باعث شــده او هم مانند پدرش ســلمان بن عبدالعزیز، 
رویکرد محافظه کارانه ای از خود نشــان دهد. از زمان ســلطنت بن سلمان 
ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا همواره از او حمایت کرده چنان چه 
در اولین دیدار ترامپ، ولیعهد جوان عربســتان را دوســت خود خطاب کرده 
اســت. اما از زمانی که خاشــقجی ناپدید شده است، بسیاری از تحلیلگران 
روابط بین الملل معتقدند رابطه بین ریاض و واشــنگتن محدود می شــود و 
یــا حتی آمریکا عربســتان را در بخش های اقتصــادی تحریم می کند. اما 
چنین موضوعی بعید به نظر می رسد. ترامپ اعالم کرده اگر سعودی ها در 
پرونده خاشقجی نقشی داشته باشند واشنگتن علیه ریاض اقداماتی انجام 
می دهد. اما به نظر می رسد، منظور ترامپ از اقدام تحریم عربستان نیست. 
چون ترامپ همان گونه که گفته نمی خواهد فرصت های شــغلی که تازه 
در آمریکا به وجود آورده اســت، از دســت برود. اما به طور جد این اقدامات 
نمادیــن خواهــد بود. اقداماتی که فقط به دلیل راضی کردن افکار عمومی 
واشــنگتن و درخواســت نمایندگان مجلس انجام می شود. چون نه ترامپ 
می تواند متحد استراتژیک خود را در خاورمیانه از دست بدهد و نه عربستان 

می تواند بدون سالح های آمریکایی از خود محافظت کند!

ترامپ نمی خواهد متحد استراتژیک خود در خاورمیانه را از دست بدهد

جنگ زرگری
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 ترامپ در ۱8 اردیبهشــت ۹۷ رســمًا« از برجام خارج شــد و چند ماه بعد 
از آن در دو مرحلــه، تحریم هــای قبلــی را علیه ایران برگرداند و قول داد 

تحریم هــای روبــه افزایش و جدیدی را نیز متوجه تهران کند.
بــا ایــن اتفاق، عماًل مهمترین دســتاوردهای روحانی نابود شــدند یا در 
معرض نابودی قرار گرفته اند و در نتیجه، این وضعیت باعث شده موجی 
از نارضایتی در میان عامه مردم، انتقادات علنی و خوشــحالی درونی در 
میــان مخالفــان تندرو روحانی و گیجی و ناامیدی در میان اصالح طلبان 

به وجود بیاید.
روحانی قبل از این اگر در سخنرانی پشت تریبون قرار می گرفت و درباره 
عملکرد دولتش ســخن می گفت به برجام اشــاره می کــرد اینکه برجام 
توانست تحریم های سختگیرانه شورای امنیت، آمریکا و اروپا علیه ایران 
را کنــار بزند. اینکه کســب و کار، تعامــالت تجاری  مالی با جهان حالت 
عادی به خود گرفته است. شرکت های بزرگ خارجی به ایران بازگشته اند 
و ســرمایه گذاری می کنند. خودروهای خارجی و به روز جهان، در ایران 
تولید می شــود. تولید و صادرات نفت ایران پس از دوره کاهشــی، دوباره 
روبــه افزایش نهاده اســت. ایران می توانــد پول نفت صادراتی را به یورو 
دریافت کند و دیگر مجبور نیســت به مانند قبل، پول محلی کشــورها یا 
کاالهــای آنها را دریافت کند. کشــتی های خارجــی در بنادر ایران پهلو 
می گیرنــد و کشــتی های ایرانی در بنــادر اروپایی. قیمت دالر در مدت 5 
ســال زمامداری، کاهش یا ثابت ماند. نرخ تورم ایران کاهش یافت و به 

زیر ۱0 درصد رســید و پس از ســال ها تک رقمی شد.
امــروزه اما به دلیل بازگشــت تحریم های آمریــکا و هدف گرفتن ایران 
زیر ضربات تحریم ها و فشــارهای سیاســی - اقتصادی و روانی، روحانی 
نمی تواند به هیچ کدام از آنها اشاره کند. می توان گفت همه این دستاوردها 

یا نابود شــده اند یا در معرض نابودی قرار گرفته اند.
دولت روحانی تا قبل از خروج ترامپ از برجام، به طور نســبی و کلی، در 
مسیر صحیح در حرکت بود و اکثر شاخص ها در وضعیت روبه بهبود قرار 
داشتند. در آن شرایط، عامه مردم راضی یا سطح نارضایتی پایین، قدرت 
مانــور مخالفــان پایین و انتقاد اصالح طلبان و حامیان نیز پایین بود اما در 
شــرایط فعلی، شــرایط مناسب برای مخالفان تندرو روحانی به وجود آمده 
اســت. آن ها می توانند به راحتی همه دســتاوردهای روحانی را زیرسوال 
ببرند و با نادیده گرفتن حرکت ترامپ، شکســت روحانی را زمزمه کنند.

خروج ترامپ از برجام و بازگرداندن تحریم ها و وعده فشارهای سخت علیه 
ایران، هدیه ای غیرمستقیم به مخالفان تندرو روحانی است تا دستاوردهای 
5 ساله دولت روحانی را بکوبند و شکست خورده توصیف کنند. تا با استناد 
به نارضایتی عامه مردم از شــرایط اقتصادی فعلی، شکســت روحانی را 
مطرح کنند. در این شــرایط حتی اصالح طلبان هم درباره ادامه حمایت 

از روحانی به شــک و تردید افتاده اند.
البته این شــرایط برای نخســتین بار نیســت. روحانی خود نیز در سال ۹2 
با اســتفاده از این شــرایط و نارضایتی ها صعود کرد و به کرســی ریاست 
جمهــوری تکیــه زد. چیزی جز تحریم های شــدید بین المللی  آمریکا و 
اتحادیه اروپا نمی توانست سیاست های احمدی نژاد را با بن بست مواجه 
کند و طعم تلخ تاثیرات تحریم ها را به مردم عادی نیز بچشــاند. ســال 
۹0 و ۹۱ وقتی تحریم ها به اوج خود رســید روحانی توانســت با وعده رفع 
تحریم ها، آینده ای بهتر را وعده داد و انصافًا که به وعده خود نیز به خوبی 

عمل کرد اما پدیده ترامپ را در محاســبات خود نداشــت.
برجــام نیــز گرچه درباره برنامه هســته ای ایران و تحریم هایی بود که به 
دلیل این موضوع علیه ایران اعمال شــده بودند اما گســتره تحریم ها همه 
بخش های حیاتی و تعیین کننده در حیات اقتصادی ایرانی ها را در برگرفته 
اســت. یعنی حوزه های مهم و اســتراتژیک از جمله پولی - بانکی، انتقال 

و دادو ســتد کاال، ســرمایه گذاری خارجی و نفت و انرژی.
ترامپ به طور غیرمســتقیم به یاری مخالفان تندرو روحانی آمده اســت و 
او را در شــرایطی قرار داده اســت که قبل از این هم احمدی نژاد در ســال 
۹0 و ۹۱ تجربه کرده بود با این تفاوت که احمدی نژاد در رسیدن شرایط 
به وضعیت تحریم های شــدید اوباما علیه ایران، نقش مســتقیم داشت )از 
جملــه موافقــت با انتقال پرونده ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به 
شورای امنیت سازمان( اما روحانی نقشی در انتقال به شرایط تحریم های 
شدید ترامپ علیه ایران ندارد و مخالف کاتالیزورهای داخلی بود که زمینه 

را بــرای انتقال به این مرحله، مهیا کردند.
شــرایط کنونی ایران و وضعیت ســخت اقتصادی سیاسی ناشی از عوامل 
و متغیرات متعددی اســت اما به نظر می رســد موضوع خروج ترامپ از 
برجام و بازگشــت تحریم های همه جانبه و روبه افزایش و تاثیرات آن در 
حوزه های مختلف به ویژه کسب درآمد دولت و ملت ایران، نقش اساسی 

و محوری را در شــرایط فعلی ایفا می کند.

ترامپ یاری گر مخالفین شیخ دیپلمات
رضا غبیشاوی  نگارنده
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عضــو هیــات نمایندگان اتــاق بازرگانی و نائب 
رییــس اتاق ایــران و چین امــا از منظر دیگری 
ماجرا را مورد بررســی قرار می دهد. او شــفافیت 
را در بســتری تاریخی، نه امروزی به نقد کشــید و 
تاکید کرد که فرهنگ ایران نیز ســالیان طوالنی 
در خدمت شفافیت و ظهور و بروز آن نبوده است.
مجیدرضا حریری می گوید: باز شدن پای خصولتی 
هــا به اقتصاد ایران و افزایش ســهم این بخش، 
عدم شــفافیت در اقتصاد ایران را دامن زده اســت. 
حریری در پاسخ به این سئوال که سهم تحریم از 
عدم شفافیت در اقتصاد ایران باالتر است یا عوامل 
داخلی گفت: درســت اســت ذات جنگ و تحریم 
با عدم شــفافیت همراه است. اگر بخواهیم دقیق 
بررســی کنیم می بینیم ذات تحریم پنهان کردن 
حوزه فعالیت است اما عدم شفافیت که امروز بالی 
جان اقتصاد ایران شده اتفاقًا ریشه فرهنگی دارد.

وی در توضیح این مطلب افزود: ما در طول تاریخ 
از نظر فرهنگی آدم های شــفافی نبوده ایم. اگر به 
تاریخ 400 تا 500 ساله ایران نگاه کنیم، می بینیم 
ما سالیان طوالنی است در خانه هایی با دیوارهای 
بلند زندگی می کنیم و حساســیت داریم که کسی 
از زندگی ما ســر درنیاورد. همین حاال که زندگی 
تا این حد مدرن شــده اســت، حتی در شــهرهای 

بزرگ، کمتر زنی می تواند به جرات بگوید که درآمد 
شــوهرش چقدر اســت. خوب وقتی کسی درآمد 
شریک زندگیش را به سختی می تواند بفهمد چطور 
می شــود توقع داشــت درآمد وزیر و وکیل شفاف 
باشــد. ما همواره به نقش جنگ و تحریم بر عدم 
شفافیت تاکید کرده ایم اما مساله فرهنگی را نادیده 
گرفته ایم. اتفاقًا ریشه فرهنگی مهم است. قبل از 
انقالب نیز به هر کاسبی می گفتند وضع کاسبی ات 
چگونه است، می گفت خراب است، حاال هم همین 
است. فقط نکته اینجاست که چطور می شود با این 
حجم خرابی وضعی، اوضاع اقتصادی بهتر شــده 
و در خانه های شــهری، طبقه متوســط دیگر غالبًا 

دو اتومبیل دارد.
وی در پاســخ به این ســئوال که اگر به قول شــما 
نوع معماری و دیوارهای بلند خانه ها نشانه تمایل 
ما به عدم شــفافیت بود، امروز کم کم کســانی را 
می بینیم که تالش دارند زندگی خود را به نمایش 
بگذارنــد، ایــن نکته را چطــور ارزیابی می کنید، 
گفت: اتفاقًا نکته مهمی اســت. من فکر می کنم 
تاجــران، تولیدکننــدگان، بازرگانــان و خالصه، 
فعــاالن اقتصادی ســنتی، اصاًل تمایلی به چنین 
نمایشی ندارند. این گروه که امروزه نمایش تجمل 
می دهنــد، صاحبان پول های کثیف و ثروت های 

بادآوره هســتند. هر چه پول کثیف تر باشد، تمایل 
به نمایش آن بیشتر می شود. اصاًل یک جور دیگری 
بگویــم. بــا پول حالل و ثروتی که از راه حالل به 
دســت می آید امکان چنین نمایشی نیست.وی در 
توضیح این مطلب ادامه داد: حاال نتیجه این اتفاق 
چیســت؟ متاسفانه این فرهنگ »نوکیسه گی« ما 
را در معــرض خطر جدی قرار داده. نوکیســه گان 
کسانی هستند که با نمایش تجمالت، به نارضایتی 
در جامعه دامن می زنند. از آنجا که هزینه ثروتشان 
را نمی پردازند و تالشی برای به دست آوردن ثروت 
نکرده انــد، با نمایش تجمالت ناگهان مردم را به 
این نتیجه می رســانند که بــا حالل خوری و کار 
و تالش نمی شــود به زندگی راحت رســید. این 
وضعیــت ارزش ها را جابجا می کند. حاال اینجا که 
ما نشسته ایم صحبت می کنیم، جای یک جامعه 
شــناس خالی است. هزاران تحلیل و تحقیق و ... 
در حوزه جامعه شناســی در ایــن زمینه می تواند 
صورت بگیرد اما ما آن طور که باید به علوم انسانی 
و خصوصًا جامعه شناسی بها نمی دهیم و نتیجه اش 
این می شــود که جامعه خودمان را نمی شناسیم و 
نمی توانیــم تحلیــل کنیم که چرا اتفاقی رخ داد و 
فــالن پدیده چه تاثیــری بر فرهنگ و اجتماع ما 

می گذارد.

 مجیدرضا حریری:

کشورهای توسعه یافته 

سرمایه گذاری های 

سنگینی در 

علوم انسانی 

کرده اند

گفت و گو
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 عضــو هیــات نمایندگان اتاق بازرگانی گفــت: این عقب ماندگی ما در حوزه 
بی توجهی به علوم انســانی را اصاًل نادیده نگیرید، موضوع مهمی اســت. 
بسیاری از کشورهای جهان که امروز توسعه یافته محسوب می شوند سرمایه 
گذاری های ســنگینی در علوم انســانی کرده اند. این کشورها دریافته اند که 
تحلیل رفتارهای اجتماعی و بررسی تأثیر پدیده های اقتصادی بر حوزه های 
فرهنگی و اجتماعی تا چه میزان مهم اســت. حاال ما تنها به مســاله اقتصاد، 
آن هم به خاطر آنکه در این بخش با مشــکالت متعدد روبرو هســتیم کمی 

توجه نشان می دهیم.
وی اضافه کرد: یکی از علل همین اســت اما ای کاش سیاســتگذاران ما این 
نکتــه را مــورد توجه قرار می دادند که ضرورت امــروز جامعه ما ورود جامعه 
شناســان به این مباحث اســت. باید توجه داشــت در سال های اخیر در قالب 
اجرای سیاســت خصوصی ســازی ما شاهد حضور و ایفای نقش بنگاه هایی 
هستیم که نه دولتی اند تا قوانین مترتب بر دولت بر آنها شمول داشته باشد و نه 
خصوصی اند، این ها بنگاه هایی هستند که در چارچوب این قوانین نمی گنجند 
و اتفاقًا ســهم های بســیار باالیی را در اختیار دارند. این وضعیت خود به عدم 
شــفافیت در فضا دامن می زند و نکته مهم در این میان این اســت که چه 
میزان نزدیکی به ثروت و قدرت وجود داشته باشد. این مؤلفه تعیین می کند 

چه وضعیتی در اقتصاد داریم.
وی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به تأثیر حضور خصولتی ها در ایجاد 
عدم شــفافیت گفت: این شــرکت های خصولتی انواع و اقسام سوبسیدها را از 
دولت می گیرند، اتفاقًا از زیر ســایه دولت بیرون نیامده اند چون بخش عمده 
سهامدارانشان یا خود دولت به شکل مستقیم است یا اقماردولت و در نتیجه عزل 
و نصب مدیران و ... در اختیار دولت است اما در حقیقت می بینیم که قوانین حاکم 

 بر دولت بر این ها مترتب نیست و در نتیجه عملکردشان به عدم شفافیت دامن 
می زند چون نه اختیارات بخش خصوصی را دارند نه قوانین بخش دولتی را.

وی تاکیــد کــرد: پای این ها هم از وقتی به اقتصاد ایران باز شــد که به جای 
توجه به هدف اصلی، یعنی خصوصی ســازی، این واحدهای دولتی در قالب 
رد دیون، یعنی بابت پرداخت بدهی های دولت به صندوق های بازنشستگی، 
تأمین اجتماعی و ... واگذار شدند. من اینجا الزم می بینم که یک اشاره دقیق 
کنم به نوعی کج فهمی از شفافیت. می بینیم مقامات کشور می گویند ما قصد 
ندارم در حساب های مردم سرک بکشیم، من به عنوان یک شهروند که برای 
آینده خودم رأی می دهم می گویم اتفاقًا من رأی دادم و مشارکت کرده ام تا 
شــما به عنوان مســئول به حساب مردم سرک بکشی و سر دربیاوری که چه 

کسی صاحب پول کثیف است و چه کسی فعالیت درست دارد.
او ادامه داد: متاســفانه سیاســت بر همه شــئون زندگی ما احاطه یافته، آسیب 
سیاست این است که نه ذات غیر شفافی دارد، از سوی دیگر در همه فرهنگ ها 
ضرب ا المثل هایی با مضمون اینکه سیاست پدر و مادر ندارد، وجود دارد این 
بدان معنی اســت که برای ایجاد شــفافیت باید از یک ســو تفکیک سیاست 
از اقتصاد را در دســتور کار قرار داد و از ســوی دیگر الزم اســت بند ناف پول 
کثیف از سیاست را برید.حریری اضافه کرد: شفاف تر بخواهم بگویم اقتصاد 
زیر سایه سیاست است و سیاست در معرض خطر رسوخ پول کثیف، باالخره 
وقتی حجم سوءاستفاده های مالی اخیر را می بینید متوجه می شوید بخشی از 
مشکالت موجود ناشی از نزدیکی برخی سوءاستفاده گران به صاحبان قدرت 
و برخی صاحبان قدرت به صاحبان پول کثیف اســت پس باید برای غلبه بر 
این وضعیت و ایجاد شفافیت این سیکل باطل شکسته شود. بند ناف اقتصاد 

از سیاست بریده شود تا هر بخشی در جایگاه خود ایفای مسئولیت کند.

زهرا علی اکبری گفت و گو

 اقتصاد زیر ســایه سیاســت است 
و سیاســت در معرض خطر رســوخ 
پــول کثیــف، باالخــره وقتی حجم 
سوءاستفاده های مالی اخیر را می بینید 
متوجه می شوید بخشی از مشکالت 
موجــود ناشــی از نزدیکــی برخی 
سوءاستفاده گران به صاحبان قدرت 
و برخــی صاحبان قدرت به صاحبان 

پول کثیف است

گفت و گو
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قاچاق سوخت مصداق دقیق تاراج سرمایه ملی است 
که این معضل به یکی از دغدغه های اصلی مسائل 

کشور تبدیل شده است.
زمزمه های بازگشت کارت سوخت به جیب رانندگان 
وسایل نقلیه چند هفته ایست که به گوش می رسد، 
طرحی که پس از 8 سال در سال ۹4 متوقف و حذف 
شد. مطرح شدن این موضوع بیشتر به دلیل افزایش 
قاچاق سوخت از مرزهای کشور به دلیل تفاوت قیمتی 
داخل و خارج این محصول مهم بر می گردد. قاچاقی 
که با شدت باالیی در هفته های گذشته، مرزبان ها را به 
این موضوع حساس کرده است، البته دلیل بعدی این 
موضوع نیز افزایش استفاده بی رویه از این محصول 

به دلیل ارزانی قیمت آن است.
به حدی که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت به کنایه به 
قاچاق اشاره کرده و می گوید: »از من پرسیدند وضع 
قاچاق چطور اســت؟«، من گفتم »الحمدهلل خیلی 
خوب است، از تمام مرزها با موفقیت در جریان است«.

زنگنــه درباره ســهمیه بندی بنزین هم گفت: »این 
روش مزایا و معایبی دارد که در حال بررسی است تا 
بر اساس آن، تصمیم گیری ها انجام شود درحالی که 
قاچــاق بنزیــن تا زمانی که قیمــت این فرآورده در 
داخل کشــور با خــارج از مرز اختــالف دارد، ادامه 

خواهد داشت.«
چرا و چطور کارت سوخت حذف شد؟!  �

حسن مرادی کارشناس انرژی، درباره علت کم رنگ 
شــدن کارت ســوخت در سال ۹۱ و در نهایت حذف 
آن در ســال ۹4 گفت: پس از افزایش نرخ بنزین به 
۱000 تومان در جامعه صرفه جویی رشد پیدا کرد و 
مردم جامعه بویژه اقشــار ضعیف و متوسط بسیار در 
مصرف ســوخت صرف جویی می کردند.وی افزود: 
عالوه بر این، مصرف ســوخت از 80 میلیون لیتر به 
حدود ۶0 میلیون لیتر کاهش یافت، قاچاق این کاال در 

مرزها کنترل شد، اعمال نظارت های جدی و کاهش 
ســود قاچاقچیان از خروج فروش غیرقانونی بنزین، 
منجر شد که کارت سوخت جنبه تشریفاتی پیدا کند 

و به مرور با تشخیص مسئوالن از دور خارج شود.
بسیاری از مقامات به قاچاق سوخت معترض هستند 
درحالی که یکی از عوامل افزایش قاچاق، حذف نظام 
سهمیه بندی و کارت سوخت بود که در اثر تأکید خود 
وزارت نفت منجر به رأی موافق نمایندگان برای کنار 
گذاشتن کارت سوخت شد! در واقع در حال حاضر باید 
پرسید که چرا اصاًل این طرح ها را کنار گذاشته اند که 

در زمان بحران مجدد آن را تصویب کنند؟
طرحی که بسیاری از کارشناسان و مقامات مسئول 
حذف آن را اشــتباهی اساسی اعالم می کنند و دلیل 
افزایش مصرف ســوخت در این دوران را به همین 

موضوع نسبت می دهند.
میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در تیرماه امسال 
به ۹۱ میلیون و ۷00 هزار لیتر رســید که در مقایســه 
با مدت مشــابه در ســال ۱۳۹۶ رشد بیشتر از هشت 
درصدی را تجربه کرده است. سال گذشته میانگین 
مصرف روزانه بنزین کل کشــور 84 میلیون و ۶00 

هزار بشکه بود.
حذف کارت سوخت از ابتدا اشتباه بود  �

سیدنورالدین شهنازی زاده مدیرعامل اسبق شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، یکی 
از دالیل مهم افزایش مصرف و قاچاق ســوخت در 
کشور را حذف کارت سوخت و عدم استفادده از این 

سامانه دانست.
وی تأکید کرد: نباید کارت ســوخت کنار گذاشــته 
می شــد، زیرا کارت ســوخت در مدیریت مصرف، 
کاهش و یا کنترل قاچاق ســوخت بسیار مؤثر بوده 
است.مدیرعامل اسبق شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران گفته است که فعال کردن 

کارت سوخت، دال بر حمایت از سهمیه بندی سوخت 
نیست، زیرا سامانه کارت سوخت، سیستمی بوده که 
وزارت نفت با استفاده از آن می تواند ضمن بررسی 
تولید و مصرف، در صورت لزوم نســبت به اعمال 
ســهمیه بندی اقدام کنند از جمله در مناطق مرزی 
که بیشتر مستعد قاچاق فرآورده نفتی است.شهنازی 
زاده تصریح کرد: در حالت عادی در کشــور، نیازی 
به اعمال ســهمیه بندی وجود ندارد، اما با توجه به 
یارانه ای بودن ســوخت، باید کارت ســوخت حفظ 

می شد.
معاون اسبق وزیر نفت، تأیید کرد: با سهیمه بندی 
سوخت موافق نیست، اما شرایط کشور ممکن است 
ایجاب کند که به سمت سهمیه بندی سوخت حرکت 
شود با این حال، کنترل و مدیریت مصرف سوخت 
با سامانه کارت سوخت به راحتی میسر بوده است.

وی تاکید کرد: همواره باید زیرساخت سامانه کارت 
ســوخت را آماده نگه داشــت تا هر زمان که تصمیم 
به استفاده از کارت سوخت و یا حتی سهمیه بندی 
گرفته شد، این تصمیم عملی شود در غیر اینصورت 
اگر زیرساخت ها آماده نباشد، نمی توان این تصمیم را 
به درستی اجرایی کرد.به گفته شهنازی زاده، قاچاق 
سوخت بیشتر در استان های مرزی که دارای اختالف 
قیمت فراورده های نفتی و با کشــورهای همسایه 
وجود دارد صورت می پذیرد و می توان از ســهمیه 
بندی در آن مناطق به عنوان بازاری برای مقابله با 
قاچاق سوت بهره برد.مدیر عامل اسبق شرکت ملی 
پاالیــش و پخش فرآورده های نفتی، واقعی کردن 
قیمت سوخت را منوط به در نظر گرفتن تعداد زیادی 
از فاکتورهای اثر گذار برشــمرد هر چند که واقعی 
کردن قیمت سوخت بر قیمت تمام شده حمل و نقل 
تأثیرگذار بوده، بنابراین باید دید که کشور آماده این 

افزایش قیمت سوخت است یا خیر؟

بازار قاچاق سوخت هر روز داغ تر می شود!

تاراج سرمایه ملی
نرگس معززی گزارش
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بهتریــن تصمیم برای جلوگیری از قاچاق   �
سوخت بازگشت کارت سوخت است

علی بختیار، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی، اظهار کرد: حدود ۱20 میلیون لیتر بنزین 
در شــهریور ماه ســال جاری مصرف شده است. این 
در شرایطی است که قیمت فعلی بنزین با نرخ واقعی 
خود بسیار متفاوت است و همین عامل سبب افزایش 
قاچاق شــده اســت.وی افزود: ۱20 احتمال دارد که 
این روزانه 20 تا ۳0 میلیون لیتر قاچاق ســوخت به 
جان مرزها افتاده اســت و این نشــانگر عدم نظارت 
صحیح بین مصرف و تأمین ســوخت کشــور است.

عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اینکه موضوع بنزین و قاچاق آن جدی است، 
بیان کرد: بخشــی از قاچاق بنزین به دلیل افزایش 
قیمت دالر و تفاوت قیمتی با کشورهای جذاب شده 
و باید تدبیری اندیشید تا جلوی قاچاق بنزین گرفته 
شود. هنوز تصمیم قطعی برای سهمیه بندی توسط 
مجلس و دولت اخذ نشــده است.وی درباره تکلیف 
بودجه سال ۹۷ درباره قیمت سوخت و بنزین، افزود: 
در حال حاضر بحث های کارشناسانه در مورد سهمیه 
بندی بنزین در 2 تا ۳ ماه آینده صورت می گیرد، اما 
آنچه در قانون بودجه سال ۹۷ وجود دارد سهمیه بندی 
بنزین وجود نیست و قیمت همان هزار تومان است. 
سهمیه بندی به وفاق بین دولت و مجلس نیاز دارد و 
باید در مجلس مصوب شود.عضو کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در حال حاضر اگر 
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی و 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گزارشی درباره میزان 
قاچاق سوخت و ارز به صورت روزانه ارائه دهند، حتمًا 
باید تصمیمی برای جلوگیری از قاچاق اتخاذ شــود 

که بهترین تصمیم بازگشت کارت سوخت است.
نماینــده مــردم علی آبادکتول در مجلس شــورای 
اســالمی تصریح کرد: کارت ســوخت بدون اعمال 
ســهمیه بندی هیچ معنی ندارد بلکه بیشترین دلیل 
اعمال مجدد این طرح برای جلوگیری از مصرف بی 
رویه بنزین است.وی افزود: در شرایط کنونی جایگاه 
داران سوخت و تانکرهای حمل و نقل اعالم کرده اند 
که دیگر با قیمت های گذشته فعالیت برای آنها مقرون 
به صرفه نیســت، بنابراین اگر آنها قیمت را افزایش 
دهند اما در شــرایط کنونی موضوع مهم جلوگیری 

از قاچاق ســوخت است.سخنگوی کمیسیون انرژی 
مجلس شــورای اسالمی تاکید کرد: مصوبه استفاده 
از کارت ســوخت در دست دولت است در این بخش 
به دولت تکلیف شده که از مشوق هایی برای استفاده 
از کارت ســوخت بهره ببرد که یکی از این مشوق ها 
ســهمیه بندی بنزین اســت که سهمیه بندی معنی 
رتبه بندی قیمت سوخت در مصارف مختلف است.

سود قاچاق سوخت 9 برابر شد!  �
حسن مرادی، کارشناس انرژی در ادامه گفت و گوی 
خود، از پدیده قاچاق بی سابقه سوخت به کشور خبر 
داد و گفت: در شریط کنونی اقتصادی با تغییر قیمت 
دالر، نرخ بنزین فاصله معنادار ۳ برابری پیدا کرده و 
این موضوع موجب شــده در سراسر مرزهای کشور 
قاچاق سوخت رونق بگیرد. در این شرایط قاچاقچیان 
با فروش سوخت به خارج از مرزها سودی ۹ برابری 

را به جیب می زنند.
به گفته وی راهکار مقابله با این پدیده تکراری راهی 
جز احیای کارت سوخت نیست که البته احیای آن به 
خودی خود مفید و مؤثر نیست و الزمه تأثیر گذاری 
بر بازار و جلوگیری از قاچاق دو نرخی کردن سوخت 
است. راهکار دیگر و مکمل احیای کارت سوخت، 
بهبود در نظارت ها است که دولت و قوه قضاییه بانی 
اصلی آن اســت.مرادی در پاسخ به سوالی مبنی بر 
قیمــت گذاری منطقی ســوخت با توجه به نظریه 
دو نرخی شــدن آن گفــت: در این موضوع خاص 
منطق پاســخگو نیست، اگر بخواهیم منطق را در 
نظر بگیریم باید هر لیتر ســوخت را 5 هزار تومان 
نرخ گذاری کنیم، اما به خاطر رعایت حال عموم و 
عدم تأثیر منفی آن در بازار، عددی بین 2 تا ۳ هزار 
تومان را برای آن معقول بدانیم.کارشــناس انرژی 
در ادامــه افــزود: از طرفی بــا توجه به اینکه کارت 
ســوخت در مبارزه با قاچاق و کنترل آن مؤثر بوده 
است و از طرف دیگر در تمام نقاط کشور امکانات 
زیر ساختی آن اجرا شده و نیاز به هزینه های اولیه 
مجدد نیســت، احیای آن شــاید روشی کم هزینه، 
سریع و تأثیر گذار در رفع مشکالت موجود از جمله 
بحران قاچاق سوخت به کشورهای همسایه باشد. 
این امر مســتلزم دو نرخی کردن سوخت و اصالح 
مشکالت نظارتی در سایه همکاری سازنده دولت 

و قوه قضاییه با یکدیگر است.

بررسی احیای کارت سوخت در مجلس  �
فریدون حســنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس 
شــورای اســالمی درباره وضعیت احیــای کارت 
سوخت گفت: این کمیسیون تصمیم گرفته نخستین 
نشست خود را به موضوع فعال سازی کارت هوشمند 
ســوخت اختصاص دهد تا مباحث کارشناسی آن در 
ابعاد مختلف بررسی شود، قرار است در این نشست 
افزون بر موضوع مرتبط با کارت هوشــمند سوخت، 
راهکارهای مقابله با قاچاق سوخت و ترویج فرهنگ 

صحیح مصرف در جامعه نیز بررسی شود.
وی در ادامه با اشاره به اختالف قیمت بنزین در داخل 
و کشورهای همسایه افزود: با توجه به تفاوت قیمت 
داخلــی بنزین با قیمت این فرآورده در کشــورهای 
همســایه، اســتفاده دوباره از کارت هوشمند سوخت 
از قاچــاق آن جلوگیــری و حتی مصــرف بنزین را 
نیز مهار می کند.حســنوند با تأکید بر این که تاکنون 
تصمیمی برای افزایش قیمت ســوخت گرفته نشده 
اســت، گفت: مباحث افزایش قیمت شایعه ای بیش 
نیســت.حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون 
انرژی و محیط زیســت اتاق تهران، با اشــاره برنامه 
ریزی در استفاده صحیح انرژی ها در کشور، می گوید: 
فرهنگســازی امری صحیح و پســندیده اســت اما 
نمی توانیــم تمام برنامه ریزی ها را کنار بگزاریم و در 
مصــرف انــرژی تنها به موضوع صرفه جویی جامعه 
بسنده کنیم، بلکه سازمان های نظارتی نظیر برنامه و 
بودجه و وزارتخانه های مربوط باید برنامه ریزی های 
کالن را در تأمین و اعمال محدودیت برای متقاضیان 
پر مصرف را داشته باشند.  براساس این گزارش همه 
این گفته ها حکایت از آن دارد که حذف کارت سوخت و 
سهمیه بندی بنزین به طور قطع امری اشتباه بوده است 
زیرا بسیاری از مردم حتی با افزایش هزینه های جاری 
خود، دیگر فکری برای صرفه جویی و میزان سهمیه 
خود نمی کردند و با خیال راحت بیشــترین مصرف را 
در ایــن کاال انجــام می دادند. نکته قابل توجهی که 
سایر کارشناسان نیز معتقدند این طرح تنها در چهار 
ســال نخســت به طور صحیح اجرا شد و پس از پایان 
دولت دهم رفته رفته کمرنگ و در نهایت با موافقت 
مجلس حذف شد. امید بر آن است که با پیگیری جدی 
نمایندگان مردم این طرح مجدد به سیســتم سوخت 
کشور بازگشته و موجب کنترل مصرف سوخت شود.
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از 13 آبــان دور دوم تحریم های آمریکا   �
علیه ایران آغاز خواهد شد، با توجه به اینکه 
ایــن دور از تحریم ها بخــش نفت و گاز و 
سیســتم بانکی را نشــانه گرفته است لطفاً 
ارزیابی خود از ایــن تحریم ها و تأثیر روی 
قیمــت نفت را بفرماییــد و اینکه آیا امریکا 
خواهد توانست طبق ادعاهای خود صادرات 

نفت را صفر کند؟
اعمال تحریم های اقتصادی شــاید در شرایط 
مناســب وســیله خوب، کم هزینــه و موثری 

باشــد اما اعمال مســتمر، نابرابر، غیرعادالنه، 
غیرمنطقی و حتی تفننی از این راهکار به ویژه 
از ســوی کشور نیرومندی نظیر ایاالت متحده 
که خود را پرچمدار سیاست تجارت آزاد می داند، 
کاماًل عجیب و مردود است. اصرار آمریکا در به 
صفر رســاندن صادرات نفتی ایران، به راستی 
خالــی از هر گونه توجیهی اســت. با این همه، 
مســلمًا کوشش خواســتاران چنین طرحی این 
خواهــد بــود که به هر قیمتی دســت کم برای 
یک روز هم که شــده این کار صورت بگیرد تا 

بتواننــد بهره برداری های تبلیغاتی مورد نظر را 
از آن بنماینــد. آنچه که در چند دهه اخیر باعث 
نوسانات عظیم در قیمت جهانی نفت شده، عدم 
تعادلی است که به دالیل گوناگون در عرضه و 
تقاضای این متاع اساسی و ارزشمند ایجاد شده 

است. عواملی نظیر:
- ملــی کــردن صنایع نفــت، نظیر آنچه که از 
مکزیک آغاز شــد و در منطقه خلیج فارس هم 

ایران آغازگر آن بود.
- اعمال »سیاســت درهای بســته« از سوی 

توحید ورستان گزارش

کارشناس نفتی ایرانی-آمریکایی:

قطع کامل صادرات نفتی ایران ممکن نیست

با نزدیک شــدن بــه 13 آبان و اعمال 
تحریم هــای یکجانبه گرایانــه علیه 
ایــران تحلیل هــای مختلفی در مورد 
تبعات این تحریم از منظر تاثیرگذاری 
بر قیمت این کاالی راهبردی از ســوی 
کارشناسان و کنشگران این حوزه ارائه 
می شــود. از همیــن روی مصاحبه ای 
ترتیــب داده ایم با کارشــناس نفتی 
ایرانی-آمریکایی جناب حســین ابن 
یوســف متخصص توسعه و اکتشاف 
نفت و گاز تا چشــم انداز تحریم های 
نفتی را بررســی کنیم. ابن یوســف 
معتقد اســت تحریم های آمریکا علیه 
ایران در شــرایط نابرابر اســت که از 
ســوی پرچم دار آزادی پذیرفته شده 
نیست. وی همچنین باور دارد که ایران 
باید به دنبال جایگزین برای ارزآوری 
باشد و از سیاست تک محصولی دست 

بردارد.
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بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت، که باز 
ایــران در دهه ۱۹۶0 آغازگر آن بود.

- تنش ها و رویارویی های نظامی به ویژه زمانی 
کــه یک طرف درگیری کشــورهای نفت خیز 
بودنــد، نظیــر رویدادهای خشــن در منطقه 
خاورمیانــه اعــم از درگیری های بین اعراب و 
اســرائیل و تجاوزات عــراق به ایران و کویت 

و بقیه منطقه.
- تحریم هــای اقتصــادی علیه کشــورهای 
نفت خیــز مانند تحریم های آمریکا علیه ایران، 

عراق، لیبی و دیگران.
- تصمیــم بــه برداشــت و یا حتی پیشــنهاد 
برداشــت از ذخایر اســتراتژیک آمریکا، جهت 

تعدیل قیمت ها.
تجربه نشــان داده در مواقعــی که توان تولید 
مــازاد بر فروش و مصرف روزانه نفت، نزدیک 
به 4 تا 5 میلیون بشکه باشد، نوسانات قیمت به 
حداقل می رســند و برعکس زمانی که این رقم 

به نحو چشــم گیری باال می رود )همانگونه که 
در سال های میانه دهه ۱۹80 شاهد آن بودیم( 
قیمت ها به شــدت پاییــن می آیند و زمانی که 
این رقم کاهش پیدا می کند، قیمت ها به همان 

نسبت تقویت می شوند.
در حال حاضر این رقم کمتر از 2 میلیون بشکه 
در روز اســت و تــازه بهره بــرداری از این توان 
نیز مســتلزم پذیرش هزینه فراوان و داشــتن 
زمان کافی است که بدون تردید ماه ها به درازا 

خواهد کشید.
حــال به فرض اینکه انجام چنین کاری عملی 
باشد، تأثیر روانی از بین رفتن کامل این وسیله 
»ضربه گیر« به تنهایی باعث افزایش چشم گیر 
قیمت ها خواهد شــد که با توجه به حساســیتی 
کــه توده مــردم در آمریکا بــه افزایش قیمت 
بنزیــن دارند، بدون تردیــد در زمان انتخابات 
میــان دوره ای ماه آینده، هیــچ گونه مقبولیتی 
نخواهد داشــت، به ویژه در شرایطی که قیمت 

نفت در باالترین ســطح خود در بیش از چهار 
سال اخیر بوده است.

این گرفتاری که شما اشاره می کنید برای   �
کشورهای دیگر چگونه است؟

این گرفتاری برای کشــورهای دیگر به مراتب 
ســخت تر خواهد بود. برای نمونه، ژاپن تقریبًا 
تمامی نفــت و گاز مــورد نیاز خــود را از خارج 
تأمیــن می کند، آن هم با قیمت های بین المللی 
و نه قیمتی که مصرف کنندگان در آمریکا مثاًل 
برای گاز طبیعی می پردازند و به مراتب پایین تر 
از قیمت های بین المللی اســت! از همه مهمتر 
ایــن کــه آمریکا مصرا به دنبال این اســت که 
کشــورهایی نظیر ژاپن بدون هیچ مالحظه ای 
خریــد نفت خــود را از ایران به طور کامل قطع 
کنند و در عوض نفت مورد نیاز خود را از روسیه 

و یا عربستان تأمین کنند.
روســیه ای که از دید بســیاری از افراد آگاه در 
خود آمریکا بزرگترین دشــمن آمریکا محسوب 
می شود و عربستانی که این روزها به دلیل گم 
شــدن و حتی اتهام قتل یکی از روزنامه نگاران 
منتقدش، جمال خاشــقچی، وجهه ای بســیار 
مخدوش پیدا کرده اســت تا جایی که تعدادی 
از ســناتورهای بســیار متنفذ آمریکا از اعمال 
تحریم های اقتصادی علیه آن کشــور ســخن 

به میان آورده اند.
به هر روی، از مدت ها پیش بعضی از خریداران 
نفــت ایران به صراحــت تصمیم خود را جهت 
ادامــه خریــد نفت از ایران اعالم کرده اند و این 
بــه معنای ناکام مانــدن آمریکا در زمینه قطع 

کامل صادرات نفتی ایران است.
شــما به مورادی از داللیل عدم تعادل در   �

بازار نفت اشاره کردید، در صورت صفر شدن 
صــادرات نفت ایران یــا حداقل به زیر یک 
میلون رساندن صادرات، واکنش بازار را این 

بار چگونه ارزیابی می کنید؟
صادرات نفتی ایران در زمان اعمال تحریم های 
ســازمان ملل که همه کشورها می بایستی آن 
را محتــرم می شــمردند، حدود یــک میلیون 
بشــکه در روز بود، اما در شــرایط کنونی چنین 
محدودیت هایی وجود ندارد و اتفاقًا این سازمان 
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خواســتار محترم شــمردن پیمان »برجام« از 
سوی همگان است.

بــه عالوه در طول چند ســال اخیــر، هم نیاز 
جهان به نفت بیشــتر شــده، هم به خاطر پایین 
بودن نســبی قیمت ها فعالیت های اکتشافی و 
توســعه ای در جهان چندان گســترده نبوده و 
هم بســیاری از تولیدکنندگان نفت در سازمان 
اوپــک نظیــر ونزوئال، لیبی و نیجریه به دالیل 
مختلف قادر به اســتفاده از همه  توان تولیدی 
بالقــوه و حتی بالفعل خود نیســتند! به عبارت 
دیگــر در این مدت عرضه و توان بالقوه عرضه 
پایین آمده و به میزان تقاضا افزوده شده است. 
در چنین شــرایطی طبیعی ترین عکس العمل، 
افزایش قیمت ها خواهد بود، خواست نامعقولی 
که با دســتور و تهدید آمریکا، آن هم به گونه 

ســریع و فوری، عملی نخواهد شد!
در این میان روســیه دو واکنش متناقض   �

به کاهش نفت ایران داشــته است، از سویی 
گفتــه تولید خود را افزایش نخواهد داد و از 
سویی ادعا کرده که کاهش تولید نفت ایران 
را پر خواهد کرد. این رفتار را چگونه ارزیابی 

می کنید.
این گفتار ممکن اســت به نظر متناقض باشــد، 
اما به نظر من ظرافتی در آن هســت و روس ها 
به زبان دیپلماتیک گفته اند که تولید نفت ایران 
دچار هیچ گونه تغییری نخواهد شــد! ولی حاال 
فرض کنیم اینطور نباشد. آیا افزایش تولید نفت 
باعــث کاهش قیمت ها نخواهد شــد؟ و آیا در 
شرایطی که خود روسیه تحت تحریم اقتصادی 
قرار دارد، این کشور توان افزایش چند درصدی 
تولیدات نفتی خود را خواهد داشــت؟ و در برابر 
کاهش قیمت نفت که روی همه صادرات نفتی 
خواهد بود، در چه ســطحی قرار خواهد گرفت؟ 
بنابراین، روسیه اگر قصد کمک به ایران را هم 
نداشــته باشــد، بعید به نظر می رسد که چنین 

تصمیم اقتصادی نادرســتی اتخاذ کند.
آیا بستن تنگه هرمز امکان پذیر است؟ در   �

صورت بسته شدن واکنش بازار چه می تواند 
باشد.

درســت ۱0۶ ســال از آغــاز صــدور نفــت و 

فرآورده های نفتی منطقه خلیج فارس می گذرد 
و در تمــام ایــن مدت یک روز هم به هیچ دلیل 
موجه یا غیرموجهی، اعم از طبیعی و غیرطبیعی، 
ایــن آبراهه حتی زمانی که نقش تولیدکنندگان 
عمده نفــت منطقه یعنی ایران، عراق، کویت، 
امارات، عربستان در تأمین نیازهای نفتی جهان 
بســیار پررنگ تر و منابع جایگزین انرژی بسیار 
محدودتــر بوده و یــا منطقه درگیر جنگ بوده، 

مسدود نبوده است.
برعکس، پیش بینی بســته شدن آبراهه ای که 
بــدون تردید از نظر حجم نفتی که از طریق آن 
صــادر می گردد در جهان مهم ترین محســوب 
می شود، معمواًل از سوی کسانی مطرح می شد 
که قصد تحمیل طرح های عظیم و پر هزینه ای 
نظیــر حمل نفت صادراتی عربســتان از مراکز 
تولید نفت در شرق این کشور به دریای سرخ و 
یا نفت عراق از طریق عربستان به دریای سرخ 
از طریق خط لوله بود، که در مورد اول در شرایط 
عادی بهره برداری از آن غیر اقتصادی اســت و 
در کمتر زمانی از این موقعیت اســتفاده شــده، 
و در مورد دوم هم عراق تنها مخارج ســنگین 
احــداث خط لوله را پذیرا بوده و هیچ گاه موفق 

به بهره برداری از آن نشد.
با این همه در زمان جنگ کشــورهایی که در 
اطــراف آبراهه ها قرار دارند برای اطمینان پیدا 
کــردن از اینکه کشــتی هایی که از آن تنگه ها 
عبور می کنند سوء نّیتی علیه آن کشورها ندارند، 
حقوقــی برای نظارت بــر چنین ترددهایی دارا 
هســتند، که بــه هر روی در مقام مقایســه با 
کشــتیرانی آزاد در زمان صلح محدودیت هایی 

برای کشــتی های بیگانه ایجاد می کند.
البته واکنش بازار حتی با تهدید بســتن تنگه ها 
بسیار سریع و شدید خواهد بود، ولی به هر ترتیب 
حتی اگر مشــکلی هــم نظیر مین گذاری یا هر 
عامل بازدارنده دیگری شکل دیرپا و ماندگاری 
نخواهد داشت و در عرض چند روز یا یک هفته 
برطرف و یا دست کم بسیار کمرنگ خواهد شد 
و طبعًا عکس العمل بازار هم تعدیل خواهد شد.

 فکر نمی کنید ایران در زمینه دیپلماســی   �
انــرژی کم کاری کرده و حاال جای خالی آن 

احساس می شود؟
در مورد فواید قناعت ســخن بسیار گفته شده و 
به همین دلیل از دید بسیاری از افراد این مطلب 
اولویتی محســوب نمی شــود. اما برنامه ریزی 
بــرای گرفتن حقوق و یا تأمین نیازهای واقعی 
آینده با حرص زدن و بیش خواهی متفاوت است 
و مقوله  انرژی برای کشــوری که عظیم ترین 
مجموعــه  ذخایر ثابت شــده نفت و گاز دنیا را 
دارا است طبیعی است که دیپلماسی انرژی باید 
به گونه ای جدی دنبال شــود. البته بدون تردید 
در ایــن زمینه اقداماتــی هم صورت گرفته اما 
چنین زمینه هایی یک سویه نیستند و طرف های 
مقابل هم باید خواست و توان انجام همکاری 
را داشــته باشــند و بدبختانــه اگــر به دالیل 
گوناگون خواســت و تــوان مقابل هم موجود 
باشــد، حداقل معمــواًل همزمان برای طرفین 
مشــهود نیست.مشــکل بعدی در همکاری با 
دیگر تولیدکنندگان نفت و گاز، مسأله رقابت ها 
اســت. طبیعی اســت زمانی که همه یک متاع 
برای عرضه داریم، کار دشوارتر می شود. برای 
نمونه باید همکاری اعضای ســازمان اوپک را 
مثال بزنم که در درازای 58 سالی که از زمان 
تأســیس آن می گذرد چه نوســاناتی داشته و 
اختالفات یا همکاری های کشــورهای عضو 
و حتــی تعــدادی از آنها )مثاًل در قضیه تحریم 
نفتی اعراب( چه پیامدهایی برای سازمان، تک 
تک اعضا و حتی بقیه  جهان داشته است. ضمنًا 
ایجاد سازمان مشــابهی برای همکاری های 
گسترده در مورد گاز طبیعی از سوی کشورهای 
تولیدکننده این ســوخت محبوب به پیشــنهاد 
ایــران پا گرفتــه و فعالیت هایــی را هم آغاز 
کــرده و شــاید حتی بتوان گفــت که عملکرد 
این ســازمان در ســال های نخستین عمرش 
از پیروزی هــای که ســازمان اوپک در زمان 
مشــابه داشــته بیشــتر هم بوده، اما در مورد 
توســعه میدان های مشترک نفت و گاز کشور 
با همســایگان و یا تنظیم رژیم حقوقی دریای 
خــزر با اینکه همیشــه صحبت از اولویت آنها 
بوده، پیشــرفت ها غالبًا نامحسوس و یا کندتر 

از ســطح توقع جامعه بوده است.
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دهقــان ایرانی و مغــول انیرانی )غیر ایرانی( برای 
کســی که تاریخ خوانده است واژگانی آشناست، اما 
شاید همگان این دو را به خوبی از هم باز نشناسند. 
با توجه به این که در شــرایط امروزی جامعه ما گاه 
جای خالی دهقانان ایرانی احساس می شود، قصد بر 
این است تا در این نوشتار کوتاه با برشمردن برخی 
ویژگی ها، شــاخص های شناخت دهقان ایرانی از 

مغول انیرانی برشمرده شوند.
آن چنان که اســتاد مجتبی مینوی در کتاب »نقد 
حال«  در شــرح حال خواجه نظام الملک توســی 
آورده اســت:»طبقه دهقانان در ایران قبل از اسالم 
و در مدت چند قرن صدر اســالم عبارت از مالکین 
درجه دوم بودند که جزو آزادگان و مردمان اصیل و 
نجیب محســوب می شدند و در حکم ستون فقرات 
جامعه بودند که استواری و بقای کلیه اصناف پایین تر 
یعنی برزگران و پیشــه وران و کســبه و غیرهم به 
وجود ایشان بسته بود و وظیفه اداره کردن ناحیه ای 
که زمین های ملکی شــان در آن بود ارثًا به ایشــان 
مفوض )واگذار( بود و در مرافعات بین مردم قضاوت 
و حکومت می کردند و هر گاه والیت مسکونی ایشان 
معرض حمله می شــد به دفاع آن قیام می نمودند و 
در دوره اســالمی حفظ رسوم و سنن قدیمی ایرانی 
و فرهنــگ و تاریخ و داســتانهای ملی را عهده دار 

بودند.«
همچنان که اســتاد مینوی هــم گفته اند دهقانان 
طبقه ای از ســاکنان همیشــگی و پای بند این آب 
و خاک بوده اند که معاش آنها بیشــتر وابســته به 
زمین و زمینداری بود. آنان در زمره طبقه حاکمه و 
یا خوانین محســوب نمی شدند اما رعیت و کشاورز 
بــدون زمین هم نبودند. آنــان معمواًل میزان قابل 
توجهی زمین و احشــام داشــتند که زندگی آنان را 
تأمین می کرد و تعدادی کشاورز و شبان نیز از سفره 

آنان نان می خورد.
برای این دهقانان تداوم آبادانی مزارع و باغ ها یک 
اصل بود. نگارنده معتقد اســت دهقانان نه فقط در 
چند قرن اول صدر اسالم بلکه تا سده اخیر همچنان 
در گوشه و کنار ایران زمین به حیات خود ادامه داده 
و می دهند. شــاید بتوان اصالحات ارضی دهه 40 
شمســی را نقطه عطف کم رنگی دهقانان در تاریخ 

ایران برشمرد. در مقابل این طبقه، تاریخ ایران شاهد 
حضور اقوام مهاجم بسیاری بوده است. برخی از این 

اقوام آمده و در ایران رحل اقامت افکنده اند.
بنابراین آنان حداقل بعد از یکی دو نســل نمی توان 
غیر ایرانی دانست اما گروه هایی دیگر قصد ماندن 
نداشــتند فقط با هدف غارتگری روانه شهرهای پر 
نعمت ایران زمین می شــدند. در رأس این دســته 
می تــوان از مغوالن نــام برد. مغوالن آن چنان که 
همگان می دانند ایرانی نبودند و در نتیجه دل در گرو 

این آب و خاک و آبادانی آن نیز نداشتند.
به گفته مؤلف تاریخ جهانگشای جوینی یکی از اهالی 
بخارا پس از واقعه مغول گریخته و به خراسان آمده 
بود. حال بخارا از او پرسیدند. گفت: »آمدند و کندند 
و سوختند و کشتند و بردند و رفتند«. آری مغوالن 
با ســرزمینی که به آن تعلق نداشــتند چنین کردند. 
در سطور زیر برخی ویژگی های دهقانان و مغوالن 

خاطر نشان می شود:
دهقانان ایرانی اهل دور اندیشــی بودند. آنان منافع 
دراز مدت جمعی خود و افراد و دنیای پیرامون را بر 
منفعت فردی که بسیاری اوقات کوتاه مدت هم بود، 
ترجیــح می دادند. دهقان ایرانی قنات حفر می کرد. 
کاری کارستان. گاه باید از دهها کیلومتر دورتر آب را 
از زیر زمین به درون مزرعه و آبادی هدایت می کرد.
کاری هماننــد حفر تونل هــای مترو امروزی، البته 
بدون پشتوانه و حمایت حکومتی. ایجاد قنات یک 
بخش کار بود و نگهداری و الیروبی های مســتمر 
ساالنه آن بخش دیگر. به خاطر همین اندیشه های 
دهقانی اســت که برخی قنات ها هزاران سال است 
در نواحــی کــم آب ما، همچنان فعال و مشــغول 
حیات بخشــی هستند. دهقان ایرانی درخت گردو، 
زیتون، پســته و ... می کاشت که سال های متمادی 
 مراقبت الزم داشت تا به ثمر نشیند اما وقتی به ثمر 
می نشست بسیاری از ثمر آن خیر می دیدند. دهقان 
ایرانی کتاب می نوشت، همانند حکیم بزرگ توس 
فردوســی کــه خود اتفاقًا از همیــن طبقه دهقانان 
بود. او ســی ســال زحمت کشید و خون جگر خورد 
تا شــاهنامه ای بســراید که عجم را زنده کند و سند 

هویت یک ملت شود.
بنای شــکوهمندی که آن را در همه این اعصار از 

باد و باران گزند نبوده و نیســت. شــاهنامه پشتوانه 
ماســت و مــا همه به آن مفتخریــم. دهقان ایرانی 
همشــهری دیگر او خواجه نظام الملک توسی بود 
که مدارس نظامیه را در ۱2 شــهر بزرگ بنیان نهاد 
و به پرورش نیروی انســانی همت گماشــت و چه 
ســرمایه ای ارزشــمندتر از نیروی انســانی قابل و 

نمونه های بسیار دیگر....
حــال بنگریــم آیا یک مغول دل در گرو حفر قنات، 
کاشت درخت، ســرودن شاهنامه یا ایجاد مدارس 
نظامیه دارد؟ هرگز. او آمده است که بردارد، ببرد و 
بســوزد. کیســه خود انباشته کند. اگر قنات کور شد 
بشــود. اگر درخت ها خشــک و یا از جا کنده شدند 
بشــوند و اگر شاهنامه و مدارس نظامیه هم نباشند 
کــه چه بهتر، این گونه بهتر می شــود یک ملت را 

به زانو در آورد.
او همین امروز را می بیند. منفعت شــخصی اولویت 
اول اوست. اختالس و احتکار برای او راحت است. 
جیب او پر باشد و اگر همسایه اش در گرسنگی ماند 
مشــکل شخصی اوست. غافل از این که مشکالت 
را همین اندیشه های مغولی امثال او پدید آورده اند. 
ســوء اســتفاده از قدرت و بیشــترین بهره برداری 
شخصی از موقعیت برای روزی که به آن دسترسی 
ندارد، ســرلوحه برنامه های اوست، چون این گونه 
می تواند منافع شخصی کوتاه مدت خود را برآورده 
ســازد. گلیم خود را از آب می کشــد و اگر دیگران را 
آب برد باکی نیست. از او انتظار بیهوده نباید داشت. 
دور اندیشــی کار او نیســت، چرا که اصواًل این آب و 

خاک مال او نیست.
حافظه تاریخی یک جامعه را نباید دست کم گرفت. 
امروزه همچنان برخی تداوم سیرت دهقانان ایرانی 
را در وجود خود نهادینه دارند و برخی دیگر ناخودآگاه 
روحیات مغولی را که در طول سده ها دهقانان ایرانی 
با آن مواجه بوده اند را آموخته اند. بدون تردید اگر کفه 
ترازوی اجتماعی به نفع دهقانان ســنگین تر شود، 
آینده روشــن این سرزمین تضمین شده است. امید 
است این نوشتار کوتاه آینه ای فرا روی ما قرار دهد 
تا در آن بنگریم که خود بیشــتر از کدام دســته ایم؟ 

دهقان ایرانی یا مغول ایرانی؟
پژوهشگر تاریخ و مدرس دانشگاه  

حاکیت دهقان ایرانی و مغول ها حسین زرینی* نگارنده
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 آدمــی هــر کاری کــه بخواهد انجام دهد به تئوری نیاز دارد، حتی برای خریدن 
یک جفت کفش: داشتن اصول روشن و تست شده، مرحله بندی آزمایش اصول 

و سپس ارزیابی نتیجه.
دستیابی به تئوری قابل اتکاء در زندگی فردی و در مسائل اجتماعی و عمومی 
پروژه بسیار سنگینی است. در تئوری های زندگی و مدیریت سیاسی و اقتصادی، 
مطلوبیت ضرورتًا محصول دانش، مدرک، جلسات خوب و یادگیری های متعارف 
نیست. شاید نزدیک به ۹0 درصد آنچه ما می گوییم، واکنش نشان می دهیم، عمل 
می کنیم و به آن توجه می کنیم، ریشه در مخزن ها و سیلوهای ناخودآگاه ما دارد.
آیا تا به حال این تجربه را داشته اید: تحصیل کرده ای در یک رشته فنی یا علوم 
انسانی و غیره در یک دانشگاه برتر جهانی درس خوانده اما از شنیدن یک نظر 
متفاوت با نظر خودش، به شــدت بر آشــفته و عصبانی می شود. شخص به مواد 
خام و دانش و مدرک دســت یافته ولی در بحث و گفت و گو، مخزن ناخودآگاه 
استبدادی فعال است و او خود متوجه آن نیست. در سیلوهای ناخودآگاه مربوط 

به فکر، تبادل فکر، گفت و گو و یادگیری از دیگران، در این فرد، سیلوی انباشته 
شــده تحّکم و زور حضور دارد و کار می کند. تا زمانی که این ســیلو با ســیلوهای 

جدیدی جایگزین نشود که:
هر انسانی حق دارد فکر خود را داشته باشد و تفاوت آراء باعث رشد و پیشرفت 
می شود، همان ناخودآگاه سابق عمل می کند بدون آنکه فرد اصاًل متوجه باشد. 
پریدن وســط حرف دیگران، دوبله پارک کردن، تو صف زدن، مالیات ندادن، 
دخالت در زندگی دیگران، تخریب مخالف فکری، ســرعت رفتن، ســؤاالت 
خصوصــی کــردن، بــی توجهی بــه قول و قرار، دیر رســیدن، حس برتری به 
دیگران، آشــغال پرت کردن، فراوان دروغ گفتن، سرمایه گذاری گسترده برای 
ســر در آوردن از زندگی دیگران، فخر فروشــی، خود را حق به جانب دانســتن، 
مفّصل در مورد دیگران قضاوت کردن، در مورد همه مســائل عالَم نظر دادن، 
اصواًل زیاد حرف زدن، بخش پرلیوان را ندیدن، رعایت نکردن فاصله در صف 
دســتگاه خود پرداز، اول نپرســیدن و فوری قضاوت کردن، قرض پس ندادن، 

نقش ناخودآاگه

 در توسعه یافتگی

دکتر محمود سریع القلم* نگارنده
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زود عصبانی شدن، پارتی بازی، سوء استفاده از 
امکانــات دولتی، بی احترامی به دیگران، چراغ 
قرمز رد کردن، و شاید نزدیک به هزار خصلت، 
واکنــش و رفتار دیگــر، عمومًا عمل اتوماتیک 

بخش ناخودآگاه انسانهاست.
انســان ها، فرصت طلب، دروغ گو و ناجوانمرد، 
بــه دنیا نمی آیند. آنچــه در محیط می گذرد به 
تدریــج الیه های نا خودآگاه آن ها را پر می کند. 
ناخودآگاه انســان، او را برای آنچه که آگاهانه 
است آماده می کند. به نوعی انسان ها، ناخودآگاه 
خود را تبدیل به عادات فکری، توجیهی و رفتاری 
می کنند. ناخودآگاه محصول محیط اســت: از 
خانواده، مدرســه، رسانه ها، تبلیغات، پروپاگاندا 
و دولت. تصور کنید در سال ۱۳5۳، یک نوجوان 
در فضاهای عمومی در معرض دو مســئله قرار 

می گیرد:
الف( مبادا از شــاه انتقاد کنید، ســاواک همه جا 

حضور دارد
ب( نیکســون رییس جمهــور آمریکا به خاطر 
شــنود مّقر حزب رقیب قبل از آنکه اســتیضاح 

شود، استعفا داد.
هــردو مطلب در ناخود آگاه رســوب می کنند. 
نوجوان عادت می کند که درمحیط اول سکوت 
کند و در محیط دوم اظهار نظر آزادانه داشــته 

باشد. هردو عادت می شوند.
تحوالت سنگاپور و کره جنوبی هم اکنون این 
تز علمی را به اثبات رســانده اســت که توسعه 
یافتگی قبل از آنکه به پول، فناوری، خط تولید، 
نقش دولت و بنگاه ها، سرمایه گذاری مستقیم 
خارجــی، نظام بانکی و غیره مربوط باشــد، به 
نوع انســانی مربوط اســت که در جامعه تربیت 
می شود؛ تربیتی که ۹0 درصد آن در ناخودآگاه 

فرد از طریق محیط رسوب می کند.
چــرا دانمــارک رتبه اول جهانــی را در دولت 
الکترونیــک دارد؟ 88 درصــد مردم، نیازهای 
خدماتــی خــود را از طریق اینترنت با نهادهای 

دولتی و عمومی انجام می دهند. 88 درصد مردم 
از طریــق Email با مســئولین محلی و غیر 
محلی برای انجام امور خود در تماس هستند.

گفته می شود ریشه این مسئله که صرفه جویی 
فراوانــی در رفت و آمــد، حمل و نقل، مصرف 
ســوخت، پرسنل و حقوق دارد، در اعتماد بسیار 
باالی عامه مردم نســبت به بخش خصوصی و 
بخش عمومی است. دانمارک در نقش مردم در 
تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های دولتی، 
رتبه اول جهانی را دارد. اســترالیا و کره جنوبی، 
رتبه های دوم و ســوم جهانــی را در دیجیتالی 
شــدن و شفافیت عملکرد مقامات دارند. مردم 
دانمــارک از حکومت خود و حکومت دانمارک 
از شــهروندان خود به تعاریفی مشــترک دست 
یافته اند که در ناخودآگاه آنها تثبیت شده است.

انســان می تواند اتومبیل خود را بهتر کند ولی 
ناخودآگاه را به راحتی نمی توان تغییر داد. شاید 
شخصی بتواند با یک معامله موفق تجاری از فقر 
به ثروت برسد ولی ناخودآگاه دوران محرومیت 
را نمی تواند به راحتی حذف کند. شــاید فردی 
بتواند با یک تلفن و شانسی، از یک آدم معمولی 
به فردی با نفوذ تبدیل شود ولی ناخودآگاه دوران 

قبلی را نمی تواند سریع پاک کند.
شــخصی می تواند چندین مدرک دکتری اخذ 
کند ولی شــاید ناخودآگاه غیرمدنی او جلوتر از 
دانش مربوط به چندین مدرک دکتری حرکت 
کند. اهتمامی که دانمارک و مهمتر از دانمارک، 
کره جنوبی انجام داده اســت، به موازات توسعه 
یافتگی فیزیکی و پروژه ای، ناخودآگاه توســعه 
یافته ای سرشار از احترام، اعتماد، همکاری، امید 
به آینده، تخصص گرایی، شایســته ســاالری، 
حمایت از یکدیگر، راستگویی، شفافیت و اعتماد 
به نفس را ایجاد کرده است. نظام آموزشی کره 
جنوبی یکی از پنج سیستم اول برتر جهان است 
به طوری که این کشور مدیران بی شماری برای 
کشورهای دیگر تربیت می کند و هم اکنون یکی 

از بهترین کشورها برای سرمایه گذاری است. در 
دوره پهلــوی دوم، ایران آر )Iran Air( یکی 
از بهترین شــرکت های هواپیمایی جهان بود و 
تهــران،hub هوایی خــاور میانه بود )دوبی و 
استانبول فعلی( ولی ناخودآگاه افراد عمدتًا دست 
نخــورده باقی ماند به طــوری که بدیهی ترین 
موضوع مدنی یعنی تحمل دیدگاه های مختلف، 

حل و فصل نشد.
نمی شود با ناخودآگاه دوره صفوی و قاجار، مدل 
توســعه یافتگی قرن بیســتم و بیست و یکم را 
اجرا کرد. وقتی انسان normal بزرگ شود و 
نیازهای طبیعی انســانی او برطرف شود، روانی 
آرام و متعادل خواهد داشــت. گذشته  و مکمل 
 normal آینده او می شــود. وقتی شــهروند
تربیت شــد، بخش ناخودآگاه، اتوماتیک خوب 
عمل می کند. اینکه در بخش ناخودآگاه انسان، 
کدام تجربیات و متون باید جمع شــوند و کدام 
معاشرت ها و مشاهدات باید انباشته شوند، کدام 
منطق و تئوری باید راهنما باشــند، خود دایره 
المعارفی قابل توجه است.خاطرم هست که در 
یک کنفرانس تخصصی در سال ۱۳۷5 که ۳۷ 
ساله بودم، بر سر میز گرِد شام که پنج نفر نشسته 
بودنــد، رئیس یک دولت اروپایی که حدود ۳0 
ســال از من بزرگتر بود، پس از آنکه در صندلی 
کنار من نشســت و دستمال را از یقه پیراهنش 
آویزان کرد از من بالفاصله پرسید: می توانم از 
شــما بپرســم که تا به حال به چند کشــور سفر 
کرده اید؟ گفتم: 44. با چشم های رضایت بخشی 
گفت: حاال مکالمه ما معنا خواهد داشــت. او با 
مدرک و دانشگاه و کتاب و مقاله کاری نداشت. 
مالک او برای سنجش محتوای ناخودآگاه، تعّدد 
و وســعت مشاهدات بود. هم اکنون، مهم ترین 
معیار Google و Amazon برای استخدام 
یــک متقاضی، ارزیابی توانمندی های نهفته در 

ناخودآگاه اوست.
*استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی  
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به نظر شما با اعمال تحریم های بین المللی   �
علیه ایران صنعت بیمه با چه مشکالتی روبرو 

خواهد شد؟
صنعت بیمه با مقوله تحریم های بین المللی ناآشنا 
و بیگانه نیســت و تجربــه موفقی را نیز در دوره 
قبلی تحریم ها داشــته است. بدون شک با تکیه 
بر مفاهیم و کارکردهای اقتصاد مقاومتی می توان 
از طریق تعامالت بین المللی با کشورهای حامی 
حفــظ تعهدات بیمه ای برجام، بخش عمده ای از 
آثــار تحریم ها علیــه صنعت بیمه را مرتفع کرد. 
تشکیل صندوق تحریم، تشکیل کنسرسیوم های 
داخلــی و... از جمله تدابیر رفع تحریم های بیمه 

اتکائی و حمل و نقل بین المللی می باشند.
به نظر شــما در حال حاضــر بزرگترین   �

ریسک های صنعت بیمه چیست؟
یکی از مهمترین ریســک هایی که شرکت های 
بیمــه بــا آن مواجه هســتند، حــوزه بیمه های 
درمان تکمیلی اســت که تعهدات مالی ناشی از 
خســارت های حاصله بــا نوع و نرخ های توافقی 
تناســب نداشته و نتیجه آنکه نسبت خسارت در 
قراردادهــای بیمه درمان تکمیلی، عماًل عملیات 

بیمــه ای در ایــن حوزه را غیــر اقتصادی کرده 
اســت. این مسئله به ویژه در قراردادهای بزرگ، 
مشــکالت مضاعفی را نیز به همراه داشــته که 
در نتیجه ریســک این رشــته مهم و فراگیر در 
سطح جامعه را که جزو نیازهای اصلی خانواده ها 

می باشد، به طور معناداری افزایش داده است.
توسعه صنعت بیمه چه تأثیری بر بازارهای   �

مالی دارد؟
تجربه دنیا بیانگر آنست که بخش بیمه به مثابه 
بخشــی از صنعــت مالی، باید رابطــه متقابل و 
صحیحــی با کل بازار ســرمایه برقرار کند. این 
رابطــه از دو مجرا برقرار می شــود؛ ازیک طرف 
توســعه فعالیت های بیمه ای، به بازار ســرمایه 
کارآمدی نیازمند است و از طرف دیگر رشد بازار 

سرمایه در گرو نقش فعال صنعت بیمه است.
رونــد همگرایــی دو رکن بازار اصلی نظام مالی، 
یعنی بازار بیمه و ســرمایه، کاماًل ملموس است. 
نقــش بیمــه زندگی به عنوان پایگاه تأمین مالی 
درکلیه بازارها از جمله بازار مالی آزموده شده است. 
با ایجاد شــرایط و ساختار مناسب، می توان نظام 
بیمه کشور را از طریق تأمین مالی بخش حقیقی 

اقتصاد )تولید و اشتغال( توسط سرمایه های بیمه 
زندگــی به بازار ســرمایه مرتبــط کرد و جریان 
ســرمایه گذاری های هدف منــد و نظام مندی را 
برای هم افزایی این ۳ بخش توســعه ای اقتصاد 
کشور: صنعت بیمه، بازار سرمایه و بخش حقیقی 

اقتصاد ساماندهی کرد.
به نظر شــما راهکار تحول در صنعت بیمه   �

چیست؟
بیمــه زندگی بزرگتریــن بخش صنعت بیمه در 
دنیاســت، زیرا از یک سو با هدایت سرمایه های 
کوچــک خانوار به ســوی ایجــاد ظرفیت های 
اقتصادی و از ســوی دیگر بــا رفع دغدغه های 
آتــی نهاد خانواده به عنوان عرضه کننده نیروی 
کار، نقش انکار ناپذیری در توســعه اقتصادی و 
اجتماعــی دارد. یکــی از مهمترین دغدغه های 
متولیــان صنعت بیمه در ایران، افزایش ســهم 
بیمه زندگی در ســبد خانوار و به تبع آن رشــد 
ســهم و ضریب نفــوذ آن درکل پرتفوی بیمه و 
اقتصاد کشور است. بر این اساس اهمیت توسعه 
بیمه زندگی از دو جنبه قابل تأمل و توجه اســت. 
اول، از بعد اقتصادی که در رشــد شــاخص مالی 

دکتر کاردگر مطرح کرد:

تدوین بسته های فراگیر بیمه های زندگی
برنامه راهبردی بیمه دانا

یکی از مهمترین برنامه های راهبردی بیمه دانا طراحی و تدوین بسته های 
فراگیر بیمه زندگی برای جوامع هدف و آحاد مردم است.

به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، دکتر ابراهیم کاردگر نایب رئیس هیأت 
مدیره و مدیر عامل بیمه دانا طی گفتگویی به مناســبت ۱۳ آذر، ســالروز 
تأســیس این شــرکت و روز بیمه با اشــاره به وجه تمایز بیمه دانا با سایر 
شــرکت های بیمه گفت: بیمه دانا به عنوان اولین شرکت بیمه تخصصی 
اشخاص و زندگی در صنعت بیمه ایران، خوشنام ترین و معتبرترین برند 
بیمه های درمان در جامعه را داراســت. این مهمترین وجه تمایز بیمه دانا 

با سایر شرکت های بیمه است.
ایــن تفــاوت هم جنبه مثبت حضور و شــناخت عمومی در جامعه را دارد 
و هــم جنبــه تحمل بار تعهدات ناشــی از این وجه تمایز را بر دوش خود 

احســاس می کند. بیمه دانا یکی از پایه های اصلی سیاســت گذاری های 
راهبردی صنعت بیمه در این حوزه بوده و بســیاری از مســائل بنیادی و 
راهبردی در توسعه هدف مند و مبتنی بر شاخص های بیمه گری را هدایت 

و راهبری کرده است.
وی افزود: رصد تحوالت و تغییرات حوزه درمان و راهکارهای اصالح گرانه 
جهت رشد و توسعه پوشش های درمانی آحاد جامعه، به منظور فراهم آوردن 
شــرایط الزم برای ســالمت عمومی جامعه از مهمترین برنامه های بیمه 
دانا در این حوزه اســت. عالوه بر این با تأکیدات فوق الذکر در خصوص 
توسعه بیمه های زندگی، یکی از مهمترین برنامه های راهبردی بیمه دانا 
طراحی و تدوین بسته های فراگیر بیمه زندگی برای جوامع هدف و آحاد 

مردم می باشد. مشروح این گفتگو در پی می آید:
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صنعت بیمه و پشــتیبان حوزه بیمه های غیر 
زندگی متجلی می شود و دوم از منظر توسعه 
فراگیر بیمه، که از طریق گســترش فرهنگ 
بیمه بواسطه بیمه های زندگی، تبلور می یابد. 
بنابرایــن بــدون تردید بیمــه زندگی موتور 
پیشران و تحول آفرین صنعت بیمه می باشد.

علت کم اثر بودن صنعت بیمه در اقتصاد   �
کشور؟

مهم ترین علت، گستره محدود بازار و فرهنگ 
بیمه در جامعه است که ناشی از حضور کم اثر 
و محدود بیمه های زندگی است. صنعت بیمه 
در منظر عمومی جامعه در بیمه های شخص 
ثالث و بیمه های درمان تکمیلی نمود یافته و 
کمتر اثری از ســایر حوزه ها و خدمات متنوع 
بیمــه در جامعه و مبــادالت اقتصادی مردم 
دیده می شــود. این مهم که گسترش مؤثر و 
نیاز آفرین بیمه در جامعه را رقم می زند، بدون 
شــک در گرو توسعه فراگیر بیمه های زندگی 

محقق می گردد.
چه اقداماتی را دولت برای پیشرفت این   �

صنعت باید انجام دهد؟
مهم ترین خالء در صنعت بیمه ایران، سهم 
بســیار اندک بیمه های زندگی اســت که با 
توجه به راهبرد اصلی صنعت بیمه در توسعه 
بیمه هــای زندگی، نیاز به یک عزم ملی در 
این خصوص، به شــدت احساس می گردد. 
کشور هند، دومین کشور پرجمعیت دنیا پس 
از چین، یکــی از نمونه های موفق حمایت 
و هدایــت نهاد دولت در توســعه بیمه های 
زندگی محســوب می شود. بی شک عامل 
اصلی در رشد جهشی و معنی دار ضریب نفوذ 
بیمه زندگی در هند، وجود پتانســیل عظیم 
جمعیت و رشد اقتصادی فزاینده از یک طرف 
و حمایت هدف مند، راهبردی و همه جانبه 
نهاد دولت در گسترش بیمه های زندگی، از 
طرف دیگر می باشــد. نگرش توسعه ای از 
ناحیــه دولت به بیمه های زندگی به عنوان 
موتور پیشــران صنعــت بیمه، مهم ترین و 
موثرتریــن اقدام دولت در توســعه صنعت 

بیمه می باشد.
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صنعت بیمه های بازرگانی نقش بسیار مهمی در 
توسعه متوازن فعالیت ها و بقای چرخه اقتصادی 
جوامع و کشــورها دارد. تصور پویایی اقتصادی 
بدون مکانیزم بیمه مخدوش به نظر می رســد. 
بسیاری از ماجراجویی های گذشته، حال و آینده 
بشر در به چالش کشیدن پیچیدگی های فناوری 
و مخاطرات محیط طبیعی، بدون برخورداری از 
نوع یا انواعی از پوشــش های بیمه ای، از اساس 
ناممکن بوده، هست و خواهد بود. تجربه شکست 
یک پروژه اکتشــاف و توســعه میدان نفت و گاز 
فراساحلی، عدم موفقیت در پرتاب و در مدار قرار 
دادن ماهواره ها و در نمونه ای بسیار ملموس تر، 
ریســک ها و مخاطراتی که محصوالت در حال 
حمل زمینی، هوایی و دریایی را تهدید می کنند، 
تنهــا نمونه هایی کوچــک از ماجراجویی هایی 
اســت که بدون پوشــش بیمه ای، دست زدن به 

آن ها تقریبًا غیرممکن است.
فرآیند بیمه در کلی ترین شکل به سه مرحله قبل، 
حین و بعد از حادثه قابل تقسیم است. در اساس، 
بیمه گر و بیمه گزار در مراحل اولیه پیش از صدور 
بیمه نامه و قبل از آن که خســارت یا بحرانی در 
میان باشــد، در خصوص چند و چون پوشــش 
بیمــه ای مذاکره کرده و توافق می کنند. صرف 
نظــر از این که کدام یک از انواع پوشــش های 
بیمه ای مورد نظر طرفین اســت، مســیر تقریبًا 

یکسانی طی می شود:
الف( دریافت )فرم( پیشــنهاد بیمه از پیشــنهاد 
دهنده یا مشــتری )بیمه گزار بالقوه( و بررســی 

اولیه آن

ب( ارزیابی دقیق و همه جانبه ریسک )عنداللزوم 
بازدید کارشناســی از ریســک توســط ارزیاب 

ریسک شرکت بیمه گر(
ج( در صــورت موافقــت بیمــه گر با ریســک 
پیشــنهادی؛ تنظیم بیمه نامه با در نظر گرفتن 
کلیه جزئیــات اطالعات حاصله از بندهای الف 

و ب
مهم ترین وظیفه بیمه گر، انجام مراحل سه گانه 
فوق به شــکل حرفــه ای، تخصصی و تا حدود 
زیــادی محتاطانه و بــا رعایت اصول و الزامات 
اخالق حرفه ای اســت. در ایــن میان، ارزیابی 
جامع، دقیق و کارشناسی ریسک بسیار با اهمیت 
اســت. چنانچه ارزیابی ریسک که بخش مهمی 
از فرآیند مدیریت ریســک عملیات صدور بیمه 
)Underwriting( را تشــکیل می دهد، به 
شــکل صحیح، دقیــق و کامل صورت بگیرد و 
نتایــج آن در تنظیــم و صدور بیمه نامه منعکس 
شود؛ ضمن آن که برای بیمه گر و بیمه گزار منافع 
قابل مالحظه ای دارد، به طور مستقیم در پویایی 

و مانایی چرخه اقتصادی جامعه اثرگذار اســت و 
به طور غیر مستقیم نیز اثرات مثبت اجتماعی و 
فرهنگی دارد. در حقیقت، ارزیابی ریسک امکان 
ایجاد شــرایط بردـ  برد برای تمامی ذینفعان را 

فراهم می کند.
بیمه گر در هنگام وقوع حادثه هیچ مسؤلیتی بر 
عهــده ندارد، چرا که تخصص و امکاناتی برای 
مدیریت بحران در اختیار ندارد. قدر مسلم، پس از 
فروکش کردن شرایط بحرانی، مسؤلیت رسیدگی 
به خسارت ها و جبران آنها مطابق با مفاد قرارداد 
بیمه ای، بر عهده بیمه گر است. بهترین رویکرد 
که متضمن منافع بیمه گر، بیمه گزار و کل جامعه 
است، سختگیری بیمه گر در هنگام صدور بیمه 
نامه از طریق ارزیابی جامع و فراگیر ریسک های 
پیشنهادی و مدیریت صحیح ریسک ها در هنگام 
تنظیم قراردادهای بیمه ای است. اگر این شرایط 
محقق شــود، امکان تســهیل در خدمت رسانی 
بیمــه گــر در طول دوره اعتبار پوشــش بیمه و 
به ویژه ســهولت در پرداخت خسارت ها، فراهم 

نقش بی بدیل 

ارزیابی ریسک 

در صنعت بیمه
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می شود. حوادث تلخ و تأسف بار که هر از گاهی 
در کشــور روی می دهد و منجر به از بین رفتن 
سرمایه های انسانی و مالی می شود، نشان دهنده 
این حقیقت است که متأسفانه ارزیابی ریسک به 
شــکل قابل مالحظه ای، مهجور و مورد غفلت 

قرار گرفته است.
پیامــد قطعی ارزیابی ریســک قبــل از صدور 
بیمه نامه و متعاقبًا ارزیابی دوره ای ریسک هایی 
که از شــرایط ناایمــن و پرخطری برخوردارند، 
بایســتی منجر به سختگیری و حتی عدم صدور 
پوشــش بیمه ای توسط شرکت های بیمه شود. 
این موضوع به عنوان یک نقطه تاریک و منفی 
در کارنامــه بیمــه گزار تلقی شــده و باعث وارد 
آمدن فشــار مثبت بر وی برای ارتقای ســطح 
ایمنی و پیشــگیری از خسارت شود نیز بایستی 
محرومیت هایی را در پی داشــته باشــد. مثاًل« 
محرومیت بیمه گزار از دریافت تسهیالت بانکی 

و نظایر آن.
بنابراین:

۱. اساس کار بیمه گری ایجاب می کند که بیمه گر 
مبتنــی بر عقالنیت، احتیــاط، محافظه کاری، 
حرفه ای گری و به اتکاء بررســی آمار و ســوابق 
خســارتی گذشــته و پیش بینی احتماالت آینده 
و در چارچــوب توانگری مالی خود که بایســتی 
مبتنی بر ریســک )Risk-based( محاسبه 
شــود، ریســک دیگران )بیمه گزاران( را بپذیرد 
و جبران خســارت های آینده و احتمالی آنان را 

تقبل کند.
2. انجام این مهم، مســتلزم اینســت که بیمه گر 
فرآیندهای منسجم و مبتنی بر مدیریت ریسک، 
برای عملیات پذیرش ریسک و صدور بیمه نامه 
داشــته باشــد. شکســت بیمه گر در انجام این 
عملیات، مســاوی با ورشکســتگی و محو وی 

از بازار خواهد بود.
۳. قدرمســلم، موفقیــت در انجــام فرآیندهای 
پذیرش و صدور بیمه نامه مســتلزم شــناخت و 

ارزیابی دقیق ریسک است.
در صنعــت بیمه هــای بازرگانی، رشــته های 

بیمه ای متعدد و متکثری وجود دارد که شــامل 
انواع پوشــش های بیمه زندگــی و غیر زندگی 
می شــود. همانطــور که یک نفــر نمی تواند به 
تمامی انواع مختلف رشــته های بیمه ای تبحر و 
تســلط داشته باشد، ارزیاب ریسک نیز نمی تواند 
در تمامی انواع رشته ها، فعالیت کرده و حتی در 
یک رشــته بیمه ای خاص مانند بیمه های آتش 
ســوزی و خطرات تبعی نیز نمی توان از یک نفر 
برای ارزیابی ریسک فعالیت های کاری مختلف 
اســتفاده کرد. به عنــوان مثال، نمی توان انتظار 
داشت که یک نفر بتواند ارزیاب ریسک واحدهای 
صنعتی مختلف مانند صنایع ســیمان، اتومبیل، 
نفت و گاز، نیروگاه های برق، ... باشد؛ لذا رویکرد 
تربیت ارزیابان ریسک و تخصصی کردن ارزیابی 
ریسک بایستی در دستور کار قرار گیرد و جهت 
گیری به ســمت تخصصی کــردن این فعالیت 

در رشــته های بیمه ای مختلف سوق داده شود.
هدف اصلی از نگارش این مختصر، جلب توجه 
مدیران و کارشناســان ســطوح مختلف صنعت 
بیمه کشور به این موضوع مهم است که اهمیت 
و جایگاه ارزیابی ریســک در صنعت بیمه کشور 
چنــدان جدی گرفته نشــده و حتی مورد غفلت 
نیز واقع شده و مهجور مانده است. خوشبختانه، 
بیمه مرکزی با درک اهمیت ارزیابی ریسک قبل 
صدور بیمه نامه، مجموعه اقداماتی را در دستور 
کار قرار داده است که انشاءاهلل به تدریج اطالع 

رسانی الزم انجام خواهد شد.
*مدیرکل توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران

محمود  اسعدسامانی* نگارنده
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      سه راس هرم بازاریابی در شرکت های بیمه ای

مجید صفدری نگارنده

امروزه بسیاری از برندهای برجسته در صنعت بیمه 
از طریق بازاریابی های کششی با تمرکز بر کاربران 
موبایل در حال ارائه خدمات بیمه گری هســتند. این 
نوع بازاریابی برای مخاطبان فعال استفاده می شود، 
یعنی کسانی که بطور فعاالنه در حال جست و جو و 
گشتن در اینترنت و تعامل با کسب و کارها هستند.

انواع متداول این دســته از تاکتیک ها عبارتند از وب 
سایت های متناسب موبایل، اپلیکیشن های موبایل، 
بهینه ســازی برای موتورهای جست و جو، کدهای 
پاســخ سریع، پیام دهی و ارتباطات حوزه نزدیک. در 
بســیاری از کشورهای توسعه یافته به طور معمول 
ترکیبی از این تاکتیک های کششی استفاده می شود 
تا فرهنگ بیمه گسترش یابد و پس از دادن آگاهی 
و اطالعــات به کاربــران و ایجاد اطمینان و اعتماد 
آنگاه ترغیب صورت گرفته و در نهایت فروش انجام 
خواهد شد و مشتریان جدید اضافه خواهند شد.وب 
ســایت ها با موبایل کاربران متناسب سازی می شود 
و افراد می توانند به سرعت و راحت اطالعات خود را 
کسب کنند و برای پیدا کردن یک مطلب یا خواندن 
آن نیازی به باال و پائین کردن و چپ و راست کردن 
صفحه نیســت، یعنی اندازه صفحات وب ســایت با 
اندازه صفحه نمایش موبایل هر کاربر متناسب بوده 
و در انــدازه عکس هــا، فونت هــا، فرمت ویدئوها و 
همچنین خالصه بودن محتوا و ســهولت میانبرها، 
دقت کافی شــده اســت. اپلیکیشــن ها می توانند 
اطالعــات اضافی به مخاطب داده یا امکاناتی برای 

آنهــا فراهم کنند که در وب ســایت ها نمی توان در 
اختیار مخاطب گذاشت.موتورهای جست و جو برای 
مشتریان بالقوه شرایط جست و جوی اینترنتی فراهم 
می کند و شرکت های بیمه ای این فرصت را می یابند 
کــه خود را به معرض نمایش بگذارند در روش پیام 
رسانی این امکان وجود دارد که افراد برای دریافت 
فهرســت بیمه نامه ها و مشــخصات بیمه نامه ها و 
شــرایط و نوع پوشــش ها، یک کد مشخص را برای 
شرکت بیمه گر ارسال می کنند و سپس پاسخ خود را 
در کنار یک لینک وب سایت دریافت می نمایند و این 
پاسخ مشکل آنها را دریافت کرده و با سرعت بیشتری 
می توانند به خواسته و نیاز خود برسند. در ارتباطات 
نزدیک که در حال گسترش و توسعه است با نزدیک 
 شــدن موبایل ها به یک دســتگاه فرستنده، ارتباط 
بی ســیم با فرکانس باال بین کاربر موبایل وکســب 
و کار مربوطه برقرار می شــود و مشــتری می تواند با 
ان صورتحســاب خود را به ســرعت پرداخت کند و 
اپلیکیشن آن سازمان برای مشتری ارسال می شود 
و یا ویدئوهای آموزشــی برای او ارســال می شود.

بازاریابی با موبایل می تواند هدف گذاری مشــتریان 
را کارآتر کند یعنی با این ابزار می توان مشخص کرد 
که پیام ما برای کدام دسته از مخاطبان می رود و در 
چه زمان و مکانی ارســال می شود از طرفی تبلیغات 
با موبایل به روش هایی چون بنرهای اســتاندارد - 
بنرهای روزنه ســاز - اسپانســری اپلیکیشن های 
کاربردی - تبلیغات ویدئویی و غیره تقســیم بندی 
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می شــوند. براساس مخاطبان می توان نوع بیمه نامه 
را تعریــف و معرفی نمود و این یعنی همان تقســیم 
بازار معروف. همچنین می توان با کنار هم گذاشــتن 
این مشخصات و عالیق مشتریان بازارهای مختلف 
ساخت.همچنین تکنیک های وفادارسازی مشتریان 
نیز تغییرکرده است و مفهوم تجربه مشتری دیگر به 
دنیای واقعی محدود نیســت، بلکه برای خلق لذت 
بخش ترین تجربه ممکن برای مشــتری در فضای 
مجازی نیز برنامه داشــت. یعنی برای وفادارســازی 
مشتریان نیاز به کانال های جدید بازاریابی و فروش 
وجــود دارد و این ها بخشــی از یــک اجتماع بزرگ 
هســتند باید به مشتریان امکان دهیم که با یکدیگر 
گفت وگو کنند و تجارب خود را به اشــتراک بگذارند 
بــرای بازیابــی در صنعت بیمه به جای تخریب رقبا 
برای جذب مشتریان به مشتری اجازه بدهیم با چند 
مشــتری قبلی شــرکت، صحبت کند. بنده در یک 
جلسه بازاریابی بودم که مدیر عامل آن سازمان گفت 
که می شــود تعدادی از مشــتریان خود را معرفی و 
شــماره تماس مدیران ارشد آنها را به من بدهید این 
موضوع برای بنده اثبات کرد که مشــتریان امروزی 
شــرکت های بیمه ای دارای اطالعات خوبی هستند. 
البته رعایت ادب، احترام، صداقت و اخالق از جایگاه 
ویژه ای در بازاریابی برخوردار اســت و اگر در مذاکره 
رقیب را تخریب کنید آن مشتری متوجه می شود که 
شــما حرفه ای نیستید.بطور کلی مارکتینگ دارای ۹ 
قســمت اســت که یکی از قسمت های آن بازاریابی 
است و سه نوع بازاریابی در یک سازمان بیمه گر وجود 
دارد که عبارتند از بازاریابی داخلی - بازاریابی خارجی 
- بازاریابی تعاملی. در بازاریابی داخلی که بسیار مهم 
اســت. اولین مشتریان یک شرکت بیمه ای پرسنل 
آن شرکت هستند در بازاریابی داخلی که خود ۶ الی 
۷ بخــش دارد از ارکان اصلــی بازاریابی نام می برند. 

ســازمانی موفق اســت که ابتدا بتواند پرسنل خود را 
راضی کند و رضایت آنان را جلب کند و آنگاه رضایت 
مشتریان توسط همان پرسنل ایجاد و حاصل خواهد 
شد یعنی پرسنل ناراضی که نمی تواند خدمات رسانی 
شایســته و مناســب ارائه دهد او به نوعی از سازمان 
فراری است و به اصطالح چسبندگی و تعهد سازمانی 
ندارد.از طرفی رفاه پرســنل، آموزش پرسنل، محیط 
کار مناسب، امنیت شغلی، عدالت شغلی، پاداش های 
منعطــف و ارتقای شــغلی از ارکان اصلی بازاریابی 
داخلی است بعنوان مثال خیلی از برندهای موفق دنیا 
به این دلیل به تعالی رســیده اند که پرســنل کارآمد و 
اثرگذار دارند زیرا از شغل خود و درآمد حاصله راضی 
هستند پس به مشتریان خوب خدمات ارائه می کنند.

یکی از اساتید مدیریت به نام جیمیز کالینز که دارای 
دو کتاب بسیار معروف است در کتاب از خوب تا عالی 
می گوید که مدیران ســازمان های اقتصادی باید از 
نوع ســطح پنجم باشند و مدیری این گونه است که 
دارای فکر منضبط - عملکرد منضبط - فرد منضبط 
باشــد این نوع مدیران باالترین دارایی ســازمان را 

پرسنل می دانند.
ارتباط سازمان با پرسنل یعنی بازاریابی داخلی ارتباط 
ســازمان با مشتریان همان بازاریابی خارجی است و 
ارتباط مشتری و پرسنل همان بازاریابی تعاملی است 
که در شــرکت ســهامی بیمه ما برای هرکدام یک 
کارگروه وجود دارد که مشاور اینجانب در امر فروش 
و بازاریابی مســولیت پیگیری نتایج و دستاوردهای 
این کارگروه ها را دارد و از طریق IMC یکپارچگی 
بازاریابی سیاســت گذاری ها و اهداف مشــخص و 
تعیین می شود. پس مثلث متساوی االضالع بازاریابی 
سازمان های بیمه ای بدین شکل است و یادمان باشد 
هر سه ضلع باید مساوی و هم اندازه باشند و غفلت 

از هرکدام عواقب دارد.
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مدیرعامل بیمه زندگی خاورمیانه  تشریح کرد

راهکار گریز از تورم بیمه ای
به وجود آمدن شرایط تورمی در اقتصاد مساله ای است که باعث اثرگذاری بر 
حوزه های مختلف بیمه ای، مخصوصًا بیمه های خصوصی شده است؛ امری 
که مدیرعامل بیمه زندگی خاورمیانه معتقد است بیمه ها برای سازگاری با آن 
باید به سراغ فعالیت های مولدی مانند سرمایه گذاری در بازار سرمایه بروند.
شرایط پیش آمده در اقتصاد ایران در ماه های اخیر و به وجود آمدن شرایط 
تورمی باعث شده بسیاری از فضاهای کسب وکاری تحت تأثیر این شرایط 
قرار گیرند. یکی از این حوزه ها صنعت بیمه اســت که در ماه های گذشــته 
برخی ابالغیه ها نیز از ســوی بیمه ها و مخصوصًا بیمه های بدنه اتومبیل 
منتشــر شــد که از بیمه گذاران خواسته شد نسبت به افزایش حق بیمه های 
خود اقدام کنند. یکی از جدی ترین حوزه های بیمه ای حوزه بیمه های عمر 
و زندگی اســت که می تواند در کوتاه مدت و بلندمدت دســتخوش تاثیراتی 
از شــرایط تورمی در اقتصاد باشــد.در این زمینه خلیل حســن زاده کمند - 
مدیرعامل بیمه زندگی خاورمیانه - ، با اشــاره به شــرایط تورمی، اقتصاد و 
تأثیــر آن بر بیمه هــای زندگی اظهار کرد: نمی توان اثر وضعیت تورمی در 
بیمه های زندگی را انکار کرد. برای مواجهه با این شرایط بیمه ها باید نگاه 
ویژه ای را به اینگونه مســائل اقتصادی داشــته باشند. به این صورت که از 
طریق سرمایه گذاری های مناسب باید بتوانیم اثرات تورم را کنترل کنیم.

نگه داشتن پول نقد نمی تواند فعالیت مولد باشد  �
وی درباره شــیوه های مختلف مواجه با پدیده تورم در صنعت بیمه، گفت: 
ذخائــر و اندوخته هــای بیمــه زندگی باید به دارایی های مولد و ســودآور 
تبدیــل شــود، در غیر این صورت نمی تــوان انتظار وضعیت خوبی را برای 
ســال های آینده داشــت. واقعیت این اســت که صرف نگه داشتن پول به 
صورت نقد یا ســپرده های بانکی نمی تواند فعالیتی مولد باشــد.مدیرعامل 

بیمه زندگی خاورمیانه با بیان این که طراحی بیمه نامه هایی 
با شرایط یونیت لینک به گونه ای که بتواند سرمایه 

را بــه بازارهای ســرمایه یــا بخش های مولد 
اقتصادی منتقل کرد، بسیار ضروری است، 
گفت: شرکت های بیمه از طریق شیوه های 
پلکانــی و همچنین حــق بیمه هایی که به 

صورت متناســب با شــرایط اقتصادی اخذ می شود، 
می توانــد اثرات تورم را هــم در طول زمان 

پوشــش دهد.حسن زاده با »مستمری 
تکمیلــی« نامیدن بیمه کردن افرادی 

کــه تحت پوشــش بیمه های پایه قرار 
دارنــد، در ایــن باره اظهار کــرد: آن چه در مورد 

بازنشستگان بسیار ملموس است، نیازمند بودن آنهاست؛ به طوری 

که بســیاری از بازنشســتگان کماکان مجبور به کار کردن هستند، چراکه 
مســتمری های بازنشستگی اجتماعی یا اجباری کفاف هزینه های زندگی 

آنها را نمی دهد.
مستمری تکمیلی چه نوع بیمه ای است؟  �

مدیرعامــل بیمــه زندگی خاورمیانه با اشــاره به تجربه کشــورهایی که از 
نظر بیمه ای پیشــرفته هســتند، ادامه داد: در این کشــورها برای کارمندان 
مکمل هایی هم در نظر گرفته شــده اســت. به این صورت که بخشــی از 
درآمد دوره بازنشســتگی از طریق ســازمان های بیمه گر پایه و بخش دیگر 
آن از طریق بیمه های اختیاری تأمین می شــود.وی با اشــاره به مشــکالت 
اقتصادی بازنشستگان در دوران بازنشستگی اظهار کرد: بیمه نامه مستمری 
تکمیلی می تواند مرهمی برای هزینه های گاها مضاعف دوران سالمندی یا 
بازنشستگی باشد. همان طور که در مورد درمان اگر بیمه های پایه می توانستند 
هزینه هــای درمــان را کنترل کنند، دیگر نیازی به وجود بیمه های تکمیلی 
نبود در بیمه های اجتماعی یا اجباری هم به نظر می رسد آنها نمی توانند همه 
هزینه های بیمه شدگان را پوشش دهند.حسن زاده با اشاره به تفاهم نامه منعقد 
شده بین بیمه زندگی خاورمیانه با وزارت علوم آن را نوعی بیمه بازنشستگی 
مکمــل توصیــف کرد و گفت: این نوع قرارداد برای اولین بار قرار اســت در 
بین اساتید و کارکنان وزارت علوم اجرایی می شود. مدیرعامل بیمه زندگی 
خاورمیانه در پاســخ به این ســؤال که نحوه طراحی و نرخ گذاری بیمه های 
زندگی برای اعضای سازمان ها با شرایط مختلف سنی و سالمت چگونه است؟ 
گفت: اینگونه قراردادهای سازمانی معمواًل به صورت گروهی منعقد می شود، 
امــا در عمــل بــه صورت انفرادی به اجرا در می آید که در این صورت عالوه 
بر شرایط سنی و سالمت، میزان حق بیمه ای که می خواهند پرداخت کنند 
هم در نظر گرفته می شود.گفتنی است، طرح بیمه نامه »مستمری تکمیلی« 
اولین نوع از این بیمه نامه هاست که توسط بیمه زندگی خاورمیانه برای اولین 

بار بار برای اساتید و کارکنان شاغل در وزارت علوم اجرایی شده است.
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حقیقــت این اســت که مردم )بخوانیــد اکثر مردم( 
ذهنیتــی از مفهومی ذهنی به اســم »بیمه« ندارند، 
و ایــن موضــوع نه ارتباطی با ســن دارد، نه جنس، 
نــه تحصیالت، نه مقــام، نه حتی محل زندگی و نه 

موارد دیگر.
به راســتی مشکل چیست؟ آموزش؟ اطالع رسانی؟ 
شــبکه فروش؟ شیوه خدمت رســانی؟ نبود کانال 
ارتباطی؟ نحوه پاســخگویی؟ ارتباط یا بی ارتباطی 
بــا دیگر حوزه ها؟ مدیریت؟ نگاه تعمدی به قرنطینه 
کردن و یا درخوش بینانه ترین حالت استریلیزه کردن 

بیمه؟ همه اینها؟ هیچکدام؟ بستگی داره؟
بیمه بیشتر از آنکه یک عینیت تجسم یافته، ملموس 
و باورپذیــر باشــد که بتــوان آن را در قالب ابژه های 
مختلف و متنوع صورت بندی کرد، یک مفهوم کلی، 
ذهنــی و غیر ملموس اســت. حالتی دارد نه جامد و 
نــه مایــع و نه حتی گاز تا بتــوان آن را به دیگران- 
بخوانیدمردم- معرفی کرد، ســوژه ای است بی بدیل 
که برآمده از تجربه ذهنی افراد بوده و برشی است از 
تصاویر، ذهنیات و شــاید تجربیات اندکی که با این 
بیمه/صنعت داشته اند. پنهان است و نا مرئی، نا مفهوم 

است وشاید دیر فهم.
چه باید کرد؟ باور ما این اســت که 

فعــاالن فرهنگــی و 
تی  تبلیغا

گران- بــرای باور بیمه گران- همه  بیمه 
پذیر کردن این مفهوم از هشتادو اندی سال پیش 

در حد بضاعت خویش کوشــیده اند، که اگر نبود 
این کوشش ها االن شاهد همه گیرشدن 
این مفهوم حداقل در »ســطح« نبودیم، 
همه گیر شــدنی که اتفاقاً در مقایســه با 

کلیت صنعت اگر »پیش« نباشــد انصافاً »پس« هم 
نیســت به بیان دیگرهمه بخش های این صنعت به 
یک ســرعت و در قالب یک کاروان به حرکت خود 
ادامه داده اند. ســوای از واکاوی و چرایی و چگونگی 
پدیدار شــدن این وضعیت، موضوعی که می توان به 
آن پرداخت، تعریف، تبیین و ترسیم چراغ راه و یافراهم 
آوری زمینه های الزم برای آغاز یک فرایند اســت 
که به تعبیر »مانوئل کاستلز« سازنده یک »جریان« 
باشد تا به »قدرت« منتهی شود.فرایندی که به نظر 
میرســدگام نخستین آن باافزایش »دانش« در یک 
حوزه خاص- دراینجا بیمه- برداشته می شود و خود 
پیداســت که افزایش دانش منجر به ایجاد »بینش« 
فردی درآن حوزه خواهد شد. با نهادینه شدن بینش 
فردی، خودبخود »نگرش« دیگری نسبت به موضوع 
متولد می شــود و اگر این نگرش در میدان عمل قرار 
گیرد ودر شرایط یکسان، یکسان نگریسته و تجربه 
شــود، »رفتار« جدیدی ایجاد می شــود وبا مداومت 
در یک رفتار و کســب نتیجه مشــخص از تکرار آن 
توســط یک فرد، »مدل رفتاری« پدیدارمی شود که 
باعث تقلید دیگران می شــود وقتی یک رفتار فردی 
توسط یک یا چند نفر دیگرتکرار شود »رفتار گروهی« 
ایجاد می شود و تکرار وتکرار و تکرار 
این رفتارها منجر به 
یت  تقو

نش  ا د
اولیه و یا تبدیل شدن به یک گفتمان 
اجرایی و در نهایت ایجاد فرهنگ می شــود 
وقص علیهذا. موضوعی که »اورت راجرز« آن 
را به گونه ای دیگر در پنج مرحله ترسیم می کند 
آنجا که به عنوان واضع نظریه »نوآوری« از 
»نوآوران«، »اقتباس کنندگان پیشگام«، 
»اکثریت متقــدم«، »اکثریت متأخر« و 
»کندروهــا« به عنوان درجات پذیرش نو 

آوری یــاد می کند و البته بر »عامل تغییر« به عنوان 
یکــی از عناصر اصلی بــرای ایجاد و یا تقویت یک 
تعبیــر یا به بیان امروزیها »گفتمان« تاکید می کند.
برگردیم به نخستین گام ایجاد باور، یعنی همان ایجاد 
ویا تقویت دانش که برای دستیابی به آن راهکارهای 
مختلف، متنوع و بعضاً متفاوتی مانند آموزش، تجربه، 
قیاس و...پیشنهاد می شود که همه آنها را می توان در 
بسته ای به نام »سواد« جایگذاری کرد.نگارنده بر این 
باور اســت که برای ورود جدی به عرصه نه چندان 
جدیدی مثل »ســواد بیمــه ای« می توان در عرصه 
آموزش بیمه ای و سواد بیمه ای »تولید ادبیات« کرد 
تا در گام اول مشــخص شود دامنه و چارچوب بحث 
سواد بیمه ای چیست؛ باید آنقدرترجمه کرد و تألیف 
کرد تا بتوان زمینه یک مطالعه تطبیقی را فراهم ساخت 
و به معیارهایی برای تعقیب اهداف سواد بیمه ای دست 
یافت وضعیت ســواد بیمــه ای در دنیا به دلیل آنکه 
تکنولوژی های مدرن تمرکزتوان، کارایی، کارآمدی 
و غلظت بیشتری دارند، باعث شده تا نظریه پردازان 
و مخاطبــان )بیمه گران و بیمــه گذاران، مدیران و 
صاحب نظران مرتبط(، سریعترخطر مسلح نبودن به 
سواد بیمه ای را درک کنند. همچنین حمایت نهادهای 
آموزشی از طریق گنجاندن مفاهیم سواد بیمه ای در 
کتب درســی دانش آموزان، و دروس دانشکده های 
مدیریت و اقتصاد می تواند مفید باشــد و خود صنعت 
بیمه هم با توجه به جغرافیای مخاطبان خود، می تواند 
مفاهیم مرتبط با سواد بیمه ای را منعکس کنندبا 
این شرط که فرستند )بیمه گر( پیامی را بفرستد 
تا گیرنده )بیمه گذار( همان را دریافت- بخوانید 
درک- کنــد و این اولین اصل تولید ســواد بیمه ای 
است.در این وانفسا باید به این نکته مهم توجه داشته 
باشیم کهتغییر ساختار ذهنی، و ابداع مفاهیم جدید، 
حتی درک و یا تقویت مفاهیم جدید احتیاج به زمانی 
بســیار طوالنی دارد؛ درست است که مظاهر تمدنی 
و تکنولوژیکــی زمــان را در خود حل کرده اندولیکن 
ما به عنوان یک انسان و البته یک انسانی ایرانی که 
فرهنگی طوالنی، متنوع، جان سخت وبعضارسوب 
شده دارد، نباید و نشایدکه برای تقویت سوادمانگول 

سرعت کسب مظاهر توسعه را بخوریم.

تقویت »سواد بیمه ای« با تولید ادبیات بیمه ای
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روز ۱۳ آذر در تقویم جمهوری اســالمی ایران روز 
صنعت بیمه نامگذاری شده است. واژه بیمه در لغت 
به خاطرجمعی و ضمانت و حفظ و نگه داری در برابر 
حوادث و خطرات معنا شده و در اصطالح، ضمانت 
مخصوصی است از جان یا مال که در تمدن جدید 

رواج یافته است.
بیمه ســازوکاری است که طی آن یک بیمه گر، بنا 
بــه مالحظاتی تعهد می کند که زیان احتمالی یک 
بیمه گذار را در صورت وقوع یک حادثه در یک دوره 
زمانی خاص، جبران نماید یا خدمات مشــخصی را 

به وی ارائه دهد.
بنابراین، بیمه یکی از روش های مقابله با ریســک 
است و به عنوان اهرمی مهم در ایجاد نظم اجتماعی 
و آرامش جامعه به شــمار می رود.وجود ســه عامل، 
زمینــه پیدایــش بیمه را در دنیا و تاریخ فراهم آورده 
است. اول، نفع شخصی و اهمیتی که هر فرد برای 
منافع خود در نظر می گیرد؛ دوم، احساس خیرخواهی 
و نوع دوســتی و سوم، احساس سرنوشت مشترک 
که می توان از آن به احساس صنفی نیز تعبیر کرد.

در هر حال در دنیای امروز، مسئله تأمین اجتماعی، 
چنان جای خود را در جامعه و زندگی افراد باز کرده 
کــه جامعــه، بدون برخورداری از یک نظام ســالم 
تأمین اجتماعی، دچارمشکالت گوناگونی می گردد. 
وجــه کاربردی تأمین اجتماعی در دنیای امروز، به 
صــورت »بیمــه« نمود پیدا کرده و بیمه، همه ابعاد 
زندگی انسان را تحت پوشش قرار می دهد.از سوی 
دیگر باور دارم بیمه ســازوکاری مهم در راه تحقق 

حقوق مردم و تأمین عدالت اجتماعی اســت و لذا 
تالش برای کارآمد کردن نظام بیمه و کاســتن از 
درد و رنج های مردم و باالخص اقشــار آسیب پذیر 
جامعه عین عقالنیت، بلندمدت نگری و واقع نگری 
اســت.دولت تدبیر و امید با پیگیری خط مشی های؛ 
ایجاد »فراگیری« در پوشش های امدادی، حمایتی 
و بیمه ای در سطح پایه و همگانی بیمه های اجتماعی 
)درمــان، بازنشســتگی( به آحاد مــردم با توجه به 
منابع، الش در جهت ایجاد »جامعیت« در خدمات 
اجتماعــی )امدادی، حمایتی و بیمه ای( براســاس 
استانداردها و شاخص های رفاه اجتماعی تالش در 
جهت ایجاد »کفایت« در خدمات اجتماعی و ارتقای 
مستمر سطح و کیفیت خدمات اجتماعی، تالش در 
جهــت تکویــن و فعالیت صندوق های بیمه ملی یا 
همگانی در دو عرصه بیمه سالمت )سازمان سالمت 
ایرانیان( و بیمه اجتماعی به منظور تضمین و تأمین 
حداقل زندگی در زمینه معیشــت و سالمت، بهبود 
نظام خدمت رســانی حوزه های بیمه ای و حمایتی و 
بازنگری و اصالح قوانین و مقررات در جهت تسهیل 
خدمت رســانی، اصالح و تقویت روش های وصول 
حق بیمه و تداوم تأمین منابع مالی ســازمان های 
بیمه گر و طراحی سازوکارهای الزام آور برای استمرار 
پوشش بیمه ای و پرداخت حق بیمه، مجموعه ای از 
تمهیدات سیاســتی و برنامه های اجرایی مرتبط را 
با هدف بهبود بخشــی به کیفیت زندگی گروه های 
مختلــف اجتماعــی پیگیری کرد کــه الحمداهلل 
دســتاوردهای ملموســی را برای همگان به ویژه 

افــراد کم درآمد و گروه های محروم تر اجتماعی در 
پی داشته است.برای تبیین اهمیت این رویکرد کافی 
است اشاره کنیم که در بعد درمان، حسب ارزیابی ها، 
ادامه روند افزایشی هزینه های درمان در قبل از سال 
۹2، سالیانه ۷ درصد جامعه را زیر خط فقر فرو می برد.
اینجانب این خط مشی ها و اقدامات صورت گرفته را 
نماد رویکرد دولت، حساسیت های اجتماعی دولت 
و عــزم جــزم دولت تدبیر و امید برای توجه ویژه به 
ســازوکارهای تأمین رفاه اجتماعی باالخص اقشار 
آسیب پذیر می دانم و یقین دارم استمرار ضابطه مند 
حرکت ها در این چارچوب به تقویت شــاخص های 
رفاهی و کیفیت بخشی به آحاد جامعه به ویژه اقشار 
ضعیف تر و کارگران شــریف کشــور منجر گریده، 
دستیابی به اســتانداردهای رفاهی شایسته جامعه 
ایرانــی را تضمیــن خواهد ســاخت.در انتها ضمن 
یادآوری شــروع فعالیت هــای بیمه ای در ایران در 
ســال ۱28۹، جا دارد ایــن روز را به تمامی عوامل 
بیمه ای کشــور اعم از مســئوالن و متولیان امور و 
گروه هــای هدف آن صمیمانه تبریک بگویم. امید 
اســت که در ســایه ایزد منان و تدابیر بسترســاز و 
ســازوکارهای تسهیگرانه و حمایتی دولت محترم 
و مســاعی مضاعف دست اندرکاران، در سال های 
آتی ایام موفق تری را در پیش روی صنعت بیمه ای 
شــاهد بوده، حرکت به سوی شکل گیری جامعه ای 

با آرامش خاطر بیشتر را شاهد باشیم.
* معاون فرهنگــی -  اجتماعی وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی

کارکرد توسعه ای بیمه و ارتقا بخشی
 به کیفیت زندگی اجتماعی مردم
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بیمه بیشــتر از آنکه یک عینیت تجســم یافته، 
ملموس و باورپذیر باشد که بتوان آن را در قالب 
ابژه های مختلــف و متنوع صورت بندی کرد، 

یک مفهوم کلی، ذهنی و غیر ملموس اســت.
حقیقت این اســت که مردم ذهنیتی از مفهومی 
ذهنی به اسم »بیمه« ندارند، و این موضوع نه 
ارتباطی با سن دارد نه جنس نه تحصیالت، نه 

مقــام، نه حتی محل زندگی و نه
براســتی مشــکل چیســت؟: آموزش؟ اطالع 
رسانی؟ شــبکه فروش؟ شیوه خدمت رسانی؟ 
نبود کانال ارتباطی؟ نحوه پاسخگویی؟ ارتباط 
یــا بی ارتباطی با دیگر حوزه ها؟ مدیریت؟ نگاه 
تعمــدی بــه قرنطینه کردن و یا درخوش بینانه 
ترین حالت اســتریلیزه کردن بیمه؟ همه اینها؟ 

هیچکدام؟ بستگی داره؟
بیمه بیشــتر از آنکه یک عینیت تجســم یافته، 
ملمــوس و باورپذیر باشــد کــه بتوان آن را در 
قالــب ابژه های مختلف و متنوع صورت بندی 
کــرد، یک مفهوم کلــی، ذهنی و غیر ملموس 
اســت. حالتی دارد نه جامد و نه مایع و نه حتی 
گاز تــا بتوان آن را به دیگران- بخوانید مردم- 
معرفی کرد، سوژه ای است بی بدیل که برآمده از 
تجربه ذهنی افراد بوده و برشی است از تصاویر، 
ذهنیات و شاید تجربیات اندکی که با این بیمه/
صنعت داشته اند. پنهان است و نا مرئی، نا مفهوم 

است وشاید دیر فهم.
چه باید کرد؟ باور ما این است که فعاالن فرهنگی 
و تبلیغاتــی بیمه گران- همه بیمه گران- برای 
باور پذیر کردن این مفهوم از هشتادو اندی سال 
پیش در حد بضاعت خویش کوشیده اند، که اگر 
نبود این کوشــش ها االن شاهد همه گیرشدن 
ایــن مفهوم حداقل در »ســطح« نبودیم، همه 
گیر شدنی که اتفاقًا در مقایسه با کلیت صنعت 
اگر »پیش« نباشــد انصافًا »پس« هم نیســت 
بــه بیان دیگرهمــه بخش های این صنعت به 
یک ســرعت و در قالب یک کاروان به حرکت 

خود ادامه داده اند.
ســوای از واکاوی و چرایی و چگونگی پدیدار 

شــدن این وضعیت، موضوعی که می توان به 
آن پرداخت، تعریف، تبیین و ترســیم چراغ راه 
و یــا فراهم آوری زمینه هــای الزم برای آغاز 
یک فرایند است که به تعبیر »مانوئل کاستلز« 
ســازنده یک »جریان« باشــد تا به »قدرت« 

منتهی شود.
فراینــدی که به نظر می رســدگام نخســتین 
آن باافزایــش »دانــش« در یک حوزه خاص- 
دراینجا بیمه- برداشته می شود و خود پیداست 
که افزایش دانش منجر به ایجاد »بینش« فردی 
درآن حوزه خواهد شــد. با نهادینه شدن بینش 
فردی، خودبخود »نگرش« دیگری نســبت به 
موضوع متولد می شود و اگر این نگرش در میدان 
عمل قرار گیرد ودر شــرایط یکســان، یکسان 
نگریسته و تجربه شود، »رفتار« جدیدی ایجاد 
می شود وبا مداومت در یک رفتار و کسب نتیجه 
مشــخص از تکرار آن توســط یک فرد، »مدل 
رفتاری« پدیدارمی شود که باعث تقلید دیگران 
می شــود وقتی یک رفتار فردی توســط یک یا 
چند نفر دیگرتکرار شود »رفتار گروهی« ایجاد 
می شــود و تکرار وتکرار و تکــرار این رفتارها 
منجر به تقویت دانش اولیه و یا تبدیل شدن به 
یک گفتمان اجرایی و در نهایت ایجاد فرهنگ 
می شــود وقص علیهــذا. موضوعی که »اورت 
راجــرز« آن را بــه گونه ای دیگر در پنج مرحله 
ترســیم می کند آنجا که به عنوان واضع نظریه 
»نــوآوری« از »نوآوران«، »اقتباس کنندگان 
پیشگام«، »اکثریت متقدم«، »اکثریت متأخر« 
و »کندروها« به عنوان درجات پذیرش نو آوری 
یــاد می کنــد و البته بر »عامل تغییر« به عنوان 
یکــی از عناصر اصلی بــرای ایجاد و یا تقویت 
یک تعبیر یا به بیان امروزیها »گفتمان« تاکید 

می کند.
برگردیم به نخستین گام ایجاد باور، یعنی همان 
ایجاد ویا تقویت دانش که برای دستیابی به آن 
راهکارهای مختلف، متنوع و بعضًا متفاوتی مانند 
آموزش، تجربه، قیاس وپیشــنهاد می شود که 
همه آنها را می توان در بسته ای به نام »سواد« 

جایگذاری کرد.
نگارنده بر این باور اســت که برای ورود جدی 
بــه عرصــه نه چنــدان جدیدی مثل »ســواد 
بیمه ای« می تــوان در عرصه آموزش بیمه ای 
و ســواد بیمه ای »تولید ادبیات« کرد تا در گام 
اول مشــخص شــود دامنه و چارچوب بحث 
ســواد بیمه ای چیست؛ باید آنقدرترجمه کرد و 
تألیــف کرد تا بتوان زمینه یک مطالعه تطبیقی 
را فراهم ســاخت و به معیارهایی برای تعقیب 
اهداف سواد بیمه ای دست یافت وضعیت سواد 
بیمــه ای در دنیا بــه دلیل آنکه تکنولوژی های 
مــدرن تمرکزتوان، کارایی، کارآمدی و غلظت 
بیشــتری دارند، باعث شده تا نظریه پردازان و 
مخاطبــان )بیمه گران و بیمه گذاران، مدیران 
و صاحب نظران مرتبط(، ســریعترخطر مسلح 

نبودن به ســواد بیمه ای را درک کنند.
همچنین حمایت نهادهای آموزشــی از طریق 
گنجاندن مفاهیم سواد بیمه ای در کتب درسی 
دانش آموزان، و دروس دانشکده های مدیریت 
و اقتصاد می تواند مفید باشد و خود صنعت بیمه 
هم با توجه به جغرافیای مخاطبان خود، می تواند 
مفاهیم مرتبط با سواد بیمه ای را منعکس کنندبا 
این شرط که فرستند )بیمه گر( پیامی را بفرستد 
تا گیرنده )بیمه گذار( همان را دریافت- بخوانید 
درک- کند و این اولین اصل تولید سواد بیمه ای 

است.
در این وانفسا باید به این نکته مهم توجه داشته 
باشیم که تغییر ساختار ذهنی، و ابداع مفاهیم 
جدیــد، حتــی درک و یا تقویت مفاهیم جدید 
احتیاج به زمانی بســیار طوالنی دارد؛ درست 
اســت که مظاهر تمدنی و تکنولوژیکی زمان 
را در خود حل کرده اندولیکن ما به عنوان یک 
انسان و البته یک انسانی ایرانی که فرهنگی 
طوالنی، متنوع، جان ســخت وبعضارســوب 
شــده دارد، نباید و نشــایدکه بــرای تقویت 
ســوادمان گول سرعت کسب مظاهر توسعه 

را بخوریم.
* کارشناس روابط عمومی  
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درس اول: ورشکستگی بخشی از بحران   �
است

در حال حاضر تعدادی از بیمه های مشمول اصل 
۱4۱ هستند و تجربه نشان می دهد هر گاه تعدادی 
از شــرکت های یک حوزه مشمول اصل مذکور 
شدند باید انتظار داشت تعداد شرکت های بیشتر 
به این جمع بپیوندند. مطابق ماده ۱4۱ اصالحیه 
قانون تجارت »اگر بر اثر زیان های وارده حداقل 
نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره 
مکلف است بالفاصله مجمع عمومی فوق العاده 
صاحبان ســهام را دعوت کند تا موضوع انحالل 
یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه 
مجمع مزبور رأی به انحالل شــرکت ندهد، باید 
در همان جلسه و یا با رعایت مقررات ماده ۶ این 
قانون ســرمایه شــرکت را تا میزان خروج از این 
ماده افزایش دهد.«در ســال ۹5 اطالعات مالی 
502 شــرکت در ســامانه کدال منتشر شده که از 
بین آنها 4۷ شرکت در شمول ماده مورد نظر قرار 
گرفتند. اضافه شــدن شرکت هایی از دو صنعت 
ســیمان و کاشی و ســرامیک همچنین افزایش 
وزن شرکت های بیمه ای، از مهم ترین تغییرات در 
لیســت شرکت های مشمول ماده ۱4۱ اصالحیه 
قانون تجارت در این ســال بود. این مسئله بدان 

معناســت که در ســال ۹۶ احتمال افزایش تعداد 
شــرکت های بیمه ای مشمول اصل مورد اشاره 
باال بوده و این در حالی اســت که بســیاری از 
شــرکت های بیمه طی ســال گذشته و در مهلت 
مقرر بیمه مرکزی نتوانستند افزایش سرمایه الزم 
را در صورت هــای مالی خود ثبت کنند. در چنین 

شرایطی وظیفه رئیس کل جدید چیست؟
درس دوم: تعامل فعاالن  �

رئیس کل جدید باید جامعه شناسی و روانشناسی 
را هــم خوب بداند تا بتواند در شــرایط ســخت 
شــرکت های بیمه ای را در مســیر تعامل مثبت 
هدایــت کند این تعامل زمینه های هم افزایی را 
افزایش داده و شرکت های بیمه را قادر می سازد 
تا در بازار مســیرهای ســالم را انتخاب کنند و از 
رفتارهای غیر اخالقی بپرهیزند. زمینه سازی در 
راستای رعایت قواعد بازی برای تعامل مثبت بین 
شــرکت های بیمه ای از ضروریات گریزناپذیری 
اســت که نقش آفرینی مسئوالنه و منطقی ناظر 

را طلب می کند.
درس سوم: استفاده از ظرفیت های فناوری  �

با توجه به گسترش بازار بالفعل و بالقوه بیمه تنها 
استفاده از ظرفیت های فناوری است که می تواند 
امــکان نظارت فرایندگرا و فراگیر را فراهم کند. 

ســنهاب بستر بسیار مناسبی را به عنوان آغاز راه 
نظارت مندی فناورانه فراهم آورده اســت اما تا 
زمانــی که تمام بازیگــران صنعت بیمه زیر چتر 
فنــاوری اطالعات ارتباط حداکثری با هم ایجاد 
نکنند طبع امکان نظارت درســت فراهم نخواهد 
شد. در این راه البته سود اصلی را شرکت های بیمه 
می برند چرا که آنان را قادر می سازد تا از تخلفات 
و تقلبات پیشــگیری کنند در این میان تخلفات 
سازمان یافته نیز در سایه فناوری به حداقل خواهد 
رسید. طبیعی است سامانه هایی چون کشف تقلب 
و بیگ دیتا به عنوان ســامانه متمرکزی بیمه ای 
کمــک می کند تــا خیال شــرکت های بیمه از 
تقلب آســوده گردد. از یــاد نبریم که در هنگامه 
بحران یکی از خطرات مهم افزایش تقلب است 
و شــرکت های بیمــه از هم اکنــون باید به فکر 

مهاجرت وقاعی به بستر فناوری باشند.
درس چهارم: نقش خطیر نهادهای صنفی   �

بیمه ای
اگر چه تجربه نشــان داده تا کنون تشــکل های 
صنفــی بیمه ای چون ســندیکا نقــش چندان 
موثری در تنظیم و ســالمت بــازار بیمه چندان 
نقشی نداشته اند اما این نقیصه بیش از آنکه متوجه 
شــرکت های بیمه باشــد به دلیل محول نکردن 

دو خطر پیش روی 
صنعت بیمه

محمود فراهانی نگارنده

هم زمانی دو رویداد یکی تغییر رئیس کل بیمه مرکزی و دیگری خروج 
امریکا از برجام باعث شــده تا کشــتی صنعت بیمه طی سال جاری خطر 
بیشتری را احساس کند.این در حالی است که انتخاب یک فرد مناسب به 
عنوان رئیس کل جدید بیمه می تواند خود فرصتی برای گذر کم هزینه از 
بحران ناشی از تحریم ها آتی باشد اما در عین حال چنانچه این انتصاب 
آنی نباشد که صنعت بیمه نیازمند آن است طبعًا باید در انتظار مخاطراتی 

باشیم که از سمت نهاد ناظر متوجه شرکت های بیمه ای خواهد شد.

در هنگامه بحران طبعًا مهمترین اصلی که فعاالن کشــتی صنعت بیمه 
انتظار دارند آن اســت که آرامش در کشــتی دســت کم به صورت نسبی 
حفظ شود طبیعی است امواج سهمگین هر لحظه کشتی را تهدید می کند 
لذا درک درســت از تهدیدات و پیش بینی کردن تمهیدات برای کاهش 
ضریب اثر مخاطرات از اصول بنیادین اســت. تجربه تحریمهای ســال 
8۹ تــا ۹2 و وضعیــت اکنورن درس های خوبی را برای ســکاندار جدید 

بیمه کشور دارند.
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»دانا نمی ماند تا فردا بیاید 
امروز فردا را می سازد« 

با طلوع آفتاب ۱۳ آذرماه ۱۳۹۷ رسمًا 44 سال از خدمات اطمینان بخش 
بیمه دانا در صنعت بیمه و حمایت از مردم ســربلند کشــور عزیزمان 
می گذرد. افتخار چهل و چهار ســال خدمت صادقانه با ارائه طرح های 
نوین بیمه ای به مردمی که با شکیبایی، سختی های روزگاران را پشت 

ســر گذاشته اند سعادتی دست نیافتنی است.
طی سال های اخیر اقتصاد کشور با افت و خیزهای زیادی مواجه بوده 
کــه صنعــت بیمه در این دوران متالطم همواره در صحنه بوده اســت. 
بیمه دانا به عنوان یکی از شــرکت های تاریخ ســاز در برهه های زمانی 
مختلف به پشــتوانه مشــتریان وفادار، شــبکه فروش فعال و کارکنان 
توانمند در شــرایطی ســخت توانسته اســت با صالبت نقش خود را در 

صنعت بیمه و اقتصاد کشــور به خوبی ایفا کند.
با ورود به چهل و پنجمین ســال فعالیت شــرکت معظم بیمه دانا انتظار 
می رود با حفظ شــأن و کرامت ســرمایه انســانی و ارتقای سطح رفاه و 
معیشت آنان، ارتقای بهره وری سازمانی، افزایش سطح توانگری مالی 
شــرکت، توجه به مســؤولیت اجتماعی شــرکت متبوع، کسب رضایت 
ذی نفعان )صاحبان ســهام، بیمه گذاران و بیمه شــدگان(، حسابرسی و 
کنتــرل داخلــی، نظارت و ارزیابی عملکرد، اهتمام به مدیریت ارتباط با 
مشــتری )CRM(، وصول به موقع مطالبات مراتب افتخارآفرینی و 

ارتقاء جایگاه شــرکت را در صنعت بیمه شاهد باشیم.
 در این مجال شایســته اســت که از ســرمایه های انسانی )کارکنان و 
شــبکه فروش( بیمه دانا که چه بســا طی این ســال ها مشتریان خوب 
و وفادار به واســطه حســن خلق، صداقت، صفا و اخالص این عزیزان 
ماندگار شــده اند؛ نیروهای تالشــگر و متعهدی که بیمه دانا را 44 سال 
با ســعی و تالش خود از موانع و مشــکالت عبور داده اند و چنان فرزند 

خــود از آن حمایت کرده اند، قدردانی کنیم.
۱۳ آذرماه، ســالروز تأســیس بیمه دانا و روز بیمه را به حضور اعضای 
خانواده بزرگ بیمه دانا اعم از ســهامداران ارجمند، مشــتریان محترم، 
کارکنان و شــبکه فروش گرانقدر و خانواده های معزز ایشــان صمیمانه 
تبریک عرض کرده، از درگاه خداوند متعال، برای همگی آن ها سالمتی 

و بهروزی و برای بیمه دانا موفقیت و ســربلندی آرزومندم.
*مدیرعامل بیمه دانا  

دکتر کاردگر* نگارنده
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وظایف بنیادین این تشکل ها به آنها است. بیمه مرکزی 
با کمک بیمه ها و در سایه اعتماد سازی متقابل ناچارند 
به سمتی برود که تشکل های صنفی بیمه ای به عنوان 
حلقه واســط بین بحش ناظر و اجرا نقش محوری در 
نظارت و سالمت حرفه ای شرکت های بیمه ایفا کنند. 
در این میان بیمه مرکزی به جای بر عهده گرفتن نقش 
حداکثری در نظارت ضروری بخش مهمی از وظایفی 
که ذاتًا باید بر عهده تشکل ها باشد را به انان واگذارد.

درس پنجم: از کیروش بیاموزیم  �
مربــی گــری کی روش در تیم ملی درس های زیادی 
را بــرای رفتــار گروهی در صنوف مختلف دارد. اولین 
اصل کی روش رعایت رفتار تیمی است و دوم رعایت 
دقیق تاکیتیک های محوله برای دفاع و گل نخوردن 
وسپس حمله و گل زدن است. مقام ناظر در حالی که 
ضروری اســت مرزهای دخالت و نظارت را به درستی 
رعایت کند در عین حال از طریق تدوین و به کارگیری 
تاکیتیک های مناسب باعث می شود که کمترین صدمه 
به شرکت های بیمه وارد شود و این مسئله آنان را برای 

ماندن و شناسایی سود بیشتر مهیا می کند.
درس آخر: توسعه دانش  �

تحریم هــا تا ابد ادامــه نخواهد یافت در نتیجه فاصله 
نگرفتــن از اســتانداردهای روز جهــان و همچنین 
افزایــش دانش بیمه ای امری حیاتی اســت. یکی از 
ضعف های صنعت بیمه کمبود دانش روز دنیا اســت. 
توسعه نهادهای دانش رسان و همچنین فراهم کردن 
بســترهای آموزش الزم برای فعاالن بیمه ای از جمله 
اموری اســت که بیمه مرکزی آن را راهبری می کند. 
یک راهبر درست الزامًا نباید سرباز باشد بلکه با مدیریت 
درست دانش با استفاده از ظرفیت های داخلی و خارجی 
و با کمک نهادهای صنفی بســتری را فراهم می کند 
کــه راهکارهای کمهزینــه و در عین حال خالقانه از 
سوی شرکت ها خلق و به کار بسته شود. به کارگیری 
مدل های کسب و کار سنتی شاید مخاطره آمیز ترین 
معضلی اســت که شــرکت های بیمه را تهدید می کند 
و بــرای گــذر از این معضل راهی جز توســعه دانش و 

خالقیت امکانپذیر نیست.
در انتهــا بایــد منتظر بود و دید که آیا رئیس کل جدید 
در مقام سکانداری صنعت بیمه به یک فرصت تبدیل 
می شود یا اینکه تهدید دیگر بر دامنه تهدیدات خواهد 

افزود.
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شــاید شــما هم جزو آن دســته از نمایندگان یا بازاریابانی هستید که در سال های 
گذشته بیمه زندگی و سرمایه گذاری را با تاکید بر بخش سرمایه گذاری فروخته اید. 
بدین معنی که هر گاه بیمه گزار از شما خواسته که مزایای بیمه نامه را برای وی 

شرح دهید، از همان روش فراگیر استفاده کرده اید:
»اگر این مبلغ سالیانه را پرداخت کنید پس از این تعداد سال آن مبلغ   �

را دریافت می کنید«
اگر اینگونه بوده منتظر ریزش شــدید بیمه های فروخته شــده و فسخ یا پرداخت 
نشــدن اقســاط آن ها باشــید. چرا که با ســقوط ارزش ریال، سرمایه گذاری در 
بیمه های زندگی توجیه چندانی ندارد. اما اگر جزو آن دسته از نمایندگانی بوده اید 
که بیمه زندگی و سرمایه گذاری را به روش درست، یعنی تاکید بر بخش زندگی 
و پوشش های آن ارائه کرده اید و بخش سرمایه گذاری را به عنوان یک جذابیت 
جانبی معرفی می نمودید، نگران ریزش بیمه نامه هایتان نباشید. متاسفانه واقعیت 
ماجرا این است که بسیاری از آموزگاران صنعت بیمه در آموزش فروش بیمه های 
زندگی به اشتباه و با دید کوتاه مدت، روش فروش با تاکید بر ارائه و معرفی بخش 
سرمایه گذاری را آموزش می دهند، با این بهانه که گفتگو با بیمه گزار درباره بخش 
زندگی درست نیست و گفتن از مرگ و میر و حوادث بار منفی دارد. اما باید بدانیم 
که پایه و اســاس به وجود آمدن بیمه زندگی و ســرمایه گذاری، بخش زندگی و 
پوشش های آن بوده و بخش سرمایه گذاری به عنوان یک جذابیت جانبی به 
آن افزوده شده است. این به فروشنده و مهارت او در سخنوری و تکنیک های 
مذاکره و متقاعدسازی بستگی دارد که بتواند بیمه گزار را توجیه و متقاعد کند 
یا نه. فروشندگانی که از این دو مهارت کلیدی برخوردار نیستند به همان روش 
اشــتباه تاکید بر بخش ســرمایه گزاری قانع هستند، اما حرفه ای ها می دانند که 
باید بیمه نامه را به روشی ارائه کنند که نوسانات ریال تاثیری بر ادامه آن نداشته 
باشــد. حرفه ای ها با تکنیک هــای الزم، بیمه گزار را به اصطالح» قرنطینه« 
می کنند تا احتمال فسخ بیمه نامه را در هر شرایطی به صفر نزدیک کنند. بدین 
معنی که رویدادهای بیرونی نتواند روی تصمیم بیمه گزار برای ادامه بیمه نامه 
اثر منفی بگذارد. سال هاست که در کالس هایم برای نمایندگان و کارگزاران 
بیمه تاکید کرده ام که بیمه نامه را با تاکید بر بخش زندگی ارائه کنند، چرا که 
سرمایه گذاری ریالی در کشور ما جذابیت بسیار پایینی دارد. کافی است قیمت 
کاالهای گوناگون از خودرو گرفته تا موبایل را در ۱0 سال گذشته بررسی کنید 
تا متوجه این موضوع شــوید.اما برای آن دســته نخست که نگران ریزش بیمه 
نامه های فروخته شده هستند پیشنهاد می شود از این پس بیمه نامه ها را با تاکید 
بر بخش زندگی معرفی نمایند و در صورت درخواســت بیمه گزارهای پیشــین 
برای فسخ بیمه نامه یا در صورت پرداخت نشدن اقساط توسط ایشان، به کمک 

راهکارهای زیر بیمه گزار را از فسخ بیمه نامه منصرف کنند:
 مدیریت و حذف هزینه های اضافه توسط بیمه گزار  �

یادآوری این نکته که بیمه گزار می تواند حق بیمه مربوطه را از محل مدیریت و 

حذف هزینه های غیرضروری یا نیمه ضروری در زندگی تأمین نماید می تواند 
کارساز باشد. بدین معنی که با کنترل هزینه های غیرضروری و نیمه ضروری 
مانند فست فود، تنقالت زیان آور، سیگار، سفرهای غیرضروری درون و برون 
شــهری، دور ریز خوراک، خریدهــای غیرضروری یا نیمه ضروری، مدیریت 
مصــرف انــرژی )بنزین، آب، برق، گاز(، مدیریت هزینه تلفن همراه و اینترنت 
مصرفی و مدیرت سایر هزینه ها می تواند حق بیمه را پس انداز نماید. پژوهش 
ما روی صد خانواده ایرانی از فرهنگ های گوناگون نشان می دهد که ایرانی ها 
سالیانه بین 5 تا ۳0 درصد درآمدشان را دور می ریزند. بدین معنی که خریدهایی 
را انجام می دهند که نقش مثبتی در آینده خانواده ندارند. کافی است شما هم 
شروع به نوشتن هزینه های روزانه تان کرده و با بررسی آن ها، این هزینه های 

نیمه ضروری یا غیرضروری را پیدا و حذف کنید.
 تاکید بر بخش زندگی بیمه نامه و پوشش های اضافی آن  �

به بیمه گزارتان یادآوری کنید درست است که ارزش ریال کم شده اما ریسک 
تأمین هزینه های خانواده در صورت فوت یا ازکارافتادگی سرپرســت خانواده 
یا دچار شــدن وی به بیماری های ســخت درمان به شدت افزایش یافته است. 
پس به جای فسخ بیمه نامه، بهتر است بیمه گزار هوشمندانه نسبت به تقویت 
بخــش زندگی بیمه نامه اقــدام نماید. بهترین نمونه برای این موضوع زمانی 
اســت که بیمه گزار برای فســخ بیمه نامه فرزندش که بیشــتر با هدف سرمایه 
گذاری خریداری شــده اســت نزد شــما می آید. در این زمان بهتر است به جای 
ایستادگی در برابر درخواست بیمه گزار، به وی پیشنهاد بدهید برای آسودگی 
خاطر بیشــتر، بیمه نامه تازه ای برای خودش تهیه کند و حق بیمه فرزندش را 
نیز به بیمه نامه تازه اختصاص بدهد. به این ترتیب در صورت بروز هر حادثه ای 
برای بیمه گزار، خانواده وی از پوشــش کافی برخوردار خواهند بود. البته حتمًا 
به یاد داشته باشید که از عبارت ))خدایی ناکرده(( در گفتارتان بهره ببرید. اگر 
بیمه گزارتان اهل ریسک )برای نمونه: خرید دالر یا سرمایه گزاری در بورس 
نیست( به وی یادآوری کنید که هنوز هم یکی از بهترین روش ها برای سرمایه 
گذاری، خرید بیمه های زندگی و سرمایه گذاری است. چرا که عالوه بر بهره 
مندی از پوشــش های بخش زندگی، رقمی هر چند اندک در صندوق ســرمایه 
گذاری خود دارند. شاید همان ضرب المثل معروف ))کاچی بعض هیچی(( اینجا 
معنا داشته باشد.در هر صورت پیشنهاد می شود با درخواست بیمه گزارتان برای 
فســخ بیمه نامه، روحیه خود را نبازید. این حق بیمه گزار اســت که نگران پول 
خود باشــد، ولی این هنر ماســت که با توجیه و متقاعد کردن وی، او را از فســخ 
بیمه نامه منصرف کنیم. برای نگه داشتن بیمه نامه هایتان بجنگید. سرباز پیاده 
شــطرنج اگر تا پایان دوام بیاورد می تواند وزیر شــود.به یاد داشته باشیم که کشور 
خوب ســاختنی اســت و ما با فروش بیمه نامه های درست می توانیم به سازندگی 

کشورمان کمک کنیم.
*آموزگار صنعت بیمه  بیشترین توان ما باور ماست. 
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آفتی بنام سقوط 
اخالقیات در بیمه 

»اخــالق در صنعت بیمه ســقوط کرد« خبر به 
همین اندازه کوتاه اســت و تأســف آور. صنعت 
بیمه سالهاســت که شــاهد تنزل اخالق است از 
وقایع خیابان فاطمی تا جنجال برج برزیل و افشاء 
فیش هــای حقوقی و البته این تنزل تدریجی نه 
تنها پایانی ندارد که این روزها با توسعه شبکه های 

مجازی سرعت هم گرفته است.
اما چه شد که صنعت بیمه بدین جا رسید صنعت 
بیمه ای که بیش از سایر صنایع مالی بر بنیان های 
اخالقی بنا نهاده شده که اصل »حد اعالی حسن 

نیت« خود دلیلی است بر این مدعا.
این روزها در پی انحطاط اخالقی در شــریانهای 
افتصادی و اجتماعی جامعه، به جای اینکه صنعت 
بیمه راهبر اخالق باشد، در صف مقدم تنزل اخالق 
قد برافراشــته بی توجه به اینکه تنزل اخالق در 
یک سازمان اقتصادی می تواند آغازگر بحرانهای 
شــدید باشــد و حتی تا مرز اضمحالل پیش رود. 
صنعــت بیمه که در اصــول خود حافظ »امنیت 
و آرامش خاطر« بیمه گذاران اســت این روزها 
محل افشاگری ها و رفتارهای غیر حرفه ای برخی 
افراد اســت به طوریکه خطــر جدائی اخالقیات 
از بیمه گری از مرز هشــدار فراتر رقته اســت. 
افشاگری های چند کانال تلگرامی علیه یکدیگر 
بــا حمایــت مالی و اطالعاتــی برخی افراد غیر 
حرفه ای نشان می دهد که صنعت بیمه به شدت 
در حوزه منابع انسانی از یک سو و حفظ اخالقیات 
از سوی دیگر با شکست سنگینی مواجه شده در 
جائی که حرفه ای ها از صنعت یا کنار زده شــدند 
ویا منزوی گشتند و افرادی زمام امور را در دست 
گرفته انــد کــه با ادعای اتصــال به » نهادهای 
خاص« به جای بیمه گری، رفتار حرفه ای و حفظ 
حقوق بیمه گذاران به زدو بندهای آشکار و پنهان 
برای کسب کرسی باالتر و یا پایین کشیدن رقبا 
مشــغولند. همان زمان که یک کانال تلگرامی 
منتســب به یکی از کارکنان تنها شــرکت بیمه 
دولتی با افشاگریهائی به اسم شفاف سازی علیه 

شرکتهای بیمه جوالن می داد؛ فعاالن رسانه ای 
این هشدار را دادند که بیمه ایران به عنوان لیدر 
صنعت بیمه باید کنترل اوضاع را در دست گیرد 
اما این هشــدارها جدی گرفته نشد تا اینکه کار 
به جائی رســید که این کانال بر علیه بیمه ایران 
نیز شمشــیر تیز کرد که باید گفت خود کرده را 
تدبیر نیســت! و جالب تر اینکه کانالهای دیگری 
نیز بر علیه این کانال و مدیران ان ظهور کردند 
که به افشاگری ها دامن زدند، افشاگری هائی که 
نیازمند اطالعات مخفی و درون سازمانی است و 
کاماًل واضح است که از سوی برخی افراد خاص 
هدایت می شــود که ظهور یکی از این کانالها را 

در روزهای گذشته شاهد بودیم.
اکنــون صنعــت بیمه جوالن برخــی افراد غیر 
حرفه ای اســت که برای رســیدن به آمال خود 
دست به دامان این کانالهای تلگرامی می شوند، 
علیه یکدیگر افشاگری می کنند و بر اخالق چوب 
حــراج می زننــد غافل ازینکه نقد کجا و تخریب 
کجا و جالب تر اینکه نقد رســانه های حرفه ای و 
دارای مجــوز را هم بــر نمی تابند و نام تخریب 

بران می گذارند.
البته نمی توان از رشــد شبکه های اجتماعی گله 
داشــت چرا که الزمه توسعه در گرو رشد فضای 
مجازی است و در آینده نزدیک شاهد حکمرانی 
فضای مجازی بر جوامع خواهیم بود اما ســؤال 
اینجاست که توسعه شبکه های مجازی در سایر 
صنایــع هم وجــود دارد ولی چرا فضای تخریب 
در صنعت بیمه هموارتر اســت چرا که ما کمتر 
شــاهد بروز کانالهای تلگرامی افشاءگر در مثاًل 
صنعت بانکی هســتیم! ضمن اینکه باید به این 
نکته هم توجه کرد که صنعت بیمه شــکننده و 
حســاس است و کوچکترین ناهنجاری می تواند 

اعتماد بیمه گذاران را ســلب کند.
این روزها رســیدن به پســت مدیر عاملی، تنزل 
جایگاه مدیرعامل شــرکت رقیب، پنهان کردن 
عیوب مدیریتی خود و افشــاء کردن اشــکاالت 
مدیریتی رقبــا، فعالیت مدیریتی برخی مدیران 

بیمه ای را شامل می شود.
ســؤال اینجاســت که چگونه می شود که یک 
عضو هیات مدیره ویا مدیرعامل یک شــرکت 

بیمه ای به جای تمرکز بر رفتار حرفه ای سازمانی 
و پرداختن به امور بیمه گری به افشاگری و جمع 
اوری مــدرک علیه همــکاران خود می پردازد؟ 
پاســخ این ســؤال فقط یک چیز است:« اخالق 

در صنعت بیمه سقوط کرد«
ســقوط اخالقی در نهادها و در اینجا در صنعت 
بیمه عواقبی سلســله وار می آفریند مانند عقیم 
ماندن برنامه های راهبردی و بلند مدت شرکتها 
به دلیــل تغییرات مداوم مدیریتی چرا که وقتی 
افراد با کنار گذاشــتن اخالق حرفه ای سازمانی 
بــه زدو بند علیه یکدیگر می پردازند بدون تردید 
عمر مدیریت ها کوتاه می شــود و این امر ســبب 
می گردد تا برنامه های تعالی سازمانی نیمه کاره 
رها شــود. ســقوط اخالقی در آنجا رخ می نماید 
کــه یک مدیر یا عضو هیات مدیره به جای حل 
چالش های شرکت متبوعش مانند زیان انباشته، 
توانگــری پایین، کســری ذخایر و ضعف منابع 
انسانی در حال یافتن مدرک علیه دیگران است 
تا با دســتاویز قرار دادن شــبکه های مجازی، به 

عنوان اهرم فشــار، رقبا را از رده خارج کند.
شــاید این هشــداری اســت به رئیس کل بیمه 
مرکزی و مدیران کلیدی صنعت بیمه تا به دنبال 
راهــکاری برای احیاء اخالق در جامعه بیمه ای 
باشند.  برخی افراد راهکارهایی مانند گنجاندن 
بنــدی در آیین نامــه ۹0 تحت عنوان اخالق 
حرفه ای را پیشنهاد می دهند که البته شاید این 
راهکار چندان عملیاتی نباشــد چرا که اخالق 
حرفــه ای یک فرایند اســت کــه باید در طول 
زمان حاصل شــود و با گنجاندن بند و تبصره 
به راحتی امکان پذیر نیست. از دیگر راهکارها 
تدوین منشــور اخالقی در صنعت بیمه اســت 
تا شــاید با الگو قرار دادنان به مرور نیروهای 
جوان بر پایه ان رشــد یابند. درســت است که 
فضــای بد اخالقــی حاکم بر جامعه در صنعت 
بیمه نیز رسوخ کرده، اما نمی توان با این بهانه 
مرزهــای بداخالقی را در نوردید و حقوق بیمه 
گــذاران به عنوان بزرگتریــن ذینفعان جامعه 
بیمــه ای را با رفتارهای غیر حرفه ای زائل کرد 
چرا که دود بد اخالقی ها در نهایت به چشــم 

بیمه گذار می رود.
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استارت آپ ها 
حلقه مفقوده صنعت بیمه

گســترش تکنیک هــای ارتباطاتــی و رشــد 
شــرکت های مبتنی بر این فضا )استارت آپ ها( 
پدیده ای اســت که دیگر صنایع اقتصادی را هم 
تحت شــعاع قرار داده است. صنعت بیمه یکی از 
صنایع مالی مهم در کشــور اســت که اخیراً قصد 
دارد نســبت به ورود استارت آپ ها به قلمرو خود 

چراغ سبز نشان دهد.
استارت آپ ها پدیده ای نوظهوری در دنیای اقتصاد 
هســتند که در حال حاضر اغلب بر فناوری های 
اطالعاتی مبتنی شده اند و بیشتر در دنیای مجازی 
تعریف می شوند. اســتارت آپ ها امروزه در همه 
حوزه های اقتصاد سنتی وارد شده اند و تحوالتی 
اساســی را رقم زده اند. البته این را هم باید اضافه 
کرد که یک استارت آپ تا زمانی یک استارت آپ 
است که هنوز رشد نکرده است و زمانی که یک 
اســتارت اولیه موفق بود و رشــد کرد دیگر وارد 
فضای جدی مبادالت اقتصادی می شود و عنوان 

استارت آپ به آن اطالق نمی شود.
یکی از حوزه هایی که اســتارت آپ ها به آن وارد 
شده و تحوالتی بزرگ را رقم زدند حوزه حمل و 
نقل درون شــهری بود. برندهایی مانند اسنپ و 
تپسی که حاال دیگر کمتر زبانی هست که آن را 
تلفظ نکرده باشد در ابتدا یک استارت آپ بوده اند 
که حاال کل فضای حمل و نقل درون شهری را 

در کالن شهرها دگرگون کرده اند.
صنعــت بیمــه یک حوزه بزرگ و مهم در اقتصاد 
کشور است که هنوز به طور جدی با فضای مجازی 
درگیر نشده است. بیمه مرکزی به عنوان کسی که 
ناظر بر کل فضای بیمه ای کشور است حاال ظاهراً 
عزم خود را جزم کرده اســت تا صنعت بیمه را با 

کمک ابزارهای مدرن ارتباطی به طور جدی تری 
وارد مناسیات رقابتی کند.

در راستای توسعه حضور استارت آپ ها 
در صنعــت بیمــه اخیــراً غالمرضا 
ســلیمانی، رئیــس کل جدید بیمه 
مرکــزی، تفاهم نامه ای را با معاونت 

علمــی و فناوری رئیس جمهور امضا 
کرده اســت که اگر اجرایی شود می تواند 

به توســعه چتر بیمه ای در کشور 
بینجامد.

ســلیمانی با بیان اینکه ایران 
جزو کشــورهایی است که 
انواع سیســتم بیمه ای دارد، 
گفتــه که مســئله اصلی در 
ایــن حوزه نفوذ بیمه ای میان 

آحاد شــرکت ها و مردم است؛ از 
ایــن رو نیازمند نوآوری در این 

بخش هســتیم. در حال 
حاضر در سطح 

شــرکت های 
بیمه ای قوانین 
مقــررات  و 
و همچنیــن 
ی  شش ها پو

متنوعی  بیمه ای 
داریم و قوانین نیز مصور شــده 

است.
رئیس جدید بیمه مرکزی حضور اســتارت آپ ها 
در بخش بیمه را موجب تقویت بازاریابی صنعت 
بیمه ای و افزایش درآمد آن ها دانســته و معتقد 
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اســت که استارت آپ ها می توانند باعث نفوذ چتر 
بیمه در جامعه، امنیت سرمایه گذاری، سرزندگی 
و مسئولیت و بیمه شوند. همچنین نفوذ بیمه جزو 
دستورات رئیس جمهور است که در جلسه هیات 
دولت بر آن تاکید شده؛ از این رو در صدد هستیم 
صنعت بیمه بتواند چتر خود را در ســطح جامعه 

بگستراند.
اســتارت آپ ها صنعت بیمه را توسعه   �

می دهند
وی با اشــاره به فعالیت ۱0 شــرکت استارت آپی 
در بخش هــای بیمه ای اظهــار کرد کرد که این 
شــرکت ها بــرای ادامــه فعالیت بایــد از لحاظ 
صالحیــت فنی و علمی بــه تأیید بیمه مرکزی 
برســند و امیدواریــم با امضای ایــن تفاهم نامه 
بتوانیم بستری برای فعالیت این شرکت ها فراهم 
کنیم. امروزه بیمه مرکزی این واقعیت را پذیرفته 
است که این نوع شرکت ها در جهت رشد و توسعه 

صنعت بیمه بیمه عمل می کنند.
ســلیمانی با بیان اینکه طبیعی اســت که فعالیت 

این شرکت ها در بخش های 
بیمه ای نیاز به قوانین دارند، گفته که در حال حاضر 
این قوانین در حال پیش نویس اســت و در اولین 
فرصت در شورای عالی بیمه،   قوانین مربوط به آن 

تصویب خواهد شد. در حال حاضر این شرکت ها 
در قالــب کارگزاران صنعت بیمه فعالیت می کنند 
کــه با تصویب قوانین مربوط این شــرکت های 
فناور می توانند در جهت توســعه خدمات بیمه ای 

فعالیت کنند.
سرعت و شفاف سازی بیشتر خاصیت   �

الکترونیکی سازی خدمات بیمه ای
پیش از این هم رئیس هیات مدیره یک استارت آپ 
بیمه ای با اشاره به لزوم آگاهی مردم از بیمه های 
عمر بر ضــرورت الکترونیکی ســازی خدمات 
بیمه ای و مشاوره ای تاکید کرده و گفته بود واقعیت 
این اســت که مردم خیلی از تفاوت پوشش های 
بیمه ای اطالعی ندارند و سعی می کنند تا بیمه ها 
را خودشــان به صورت مســتقیم از نمایندگی ها 
بگیرند. این در حالی اســت که با مراجعه آنالین 
به اســتارت آپ ها می توان با مقایســه قیمت ها و 
ویژگی های مختلف بیمه ها مناسب ترین بیمه ها 

انتخاب کرد.
بیان اینکه بیمه مرکزی از دیجیتال تیم لطیف با 

شدن بیمه ها استقبال می کند، اظهار کرد: ما رقیب 
بیمه ها یا نمایندگی ها نیســتیم بلکه می خواهیم 
دسترســی بــه اطالعات را بــرای بیمه گذاران 

شفاف تر کنیم تا بهتر بتوانند تصمیم بگیرند.

او با اشاره به تفکیک بیمه های عمر و سرمایه گذاری 
از یکدیگر اظهار کرد: ممکن اســت اشــخاصی 
نخواهند ریســک بیمه های ســرمایه گذاری را 
بپذیرند و تنها بخواهند بیمه های عمر را به خاطر 
پوشش خطرات جانی که انجام می دهند، بخرند. 
اینجــا افــراد باید بدانند که حق بیمه واقعی برای 
افراد چقدر باید باشــد. در حالی که در حال حاضر 

چنین چیزی وجود ندارد.
لطیف با بیان اینکه در مبادالت اداری و بیمه ای 
با حذف کاغذ بازی ها می توانیم بهتر عمل کنیم 
گفت: در سیســتم های الکترونیکی هم قیمت ها 
شــفاف اســت و هم کارها زودتر پیش می رود. 
خوشبختانه بیمه مرکزی هم نسبت به دیجیتالی 

شدن خدمات بیمه ها نگاه مثبتی دارند.
مساله ای که در در حال حاضر در ارتباط با صنعت 
بیمه و مخصوصاً بیمه های عمر و سرمایه گذاری 
مطرح اســت بحث عدم اطالع مردم از سازوکار 
بیمه ها است. مساله ای که به نظر می رسد با رشد 
حضور اســتارت آپ ها در صنعت بیمه به ســمت 
حل شدن پیش 

برود. رونق حضور اســتارت آپ ها 
در صنعــت بیمه می تواند به روی گوشــی آمدن 

بیمه های عمر و زندگی کمک شایانی کند.
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در دهه ۱۹۳0 میالدی سران مافیای آمریکا که 
بــه فعالیت های غیرقانونــی مانند قمار و قاچاق 
می پرداختند دغدغه آن را داشــتند تا درآمدهای 
کثیــف خود رابا درآمدهای خــرد و البته قانونی 
ادغام کنند و وجهه قانونی به آن ببخشند، آن ها 
بــرای حل این موضوع، زنجیره ای از مغازه های 
خشکشویی )laundering( را درسطح شهر 
دایر کردند و پول های کثیف )نامشــروع( خود را 
ازطریق این مغازه ها وارد چرخه اقتصادی جامعه 
 Money( کردند. از اینجا بود که واژه پولشویی

laundering( رایج شد.
همانطور که اشــاره شد گروه های خالفکار پس 
از کسب پول های هنگفت به دنبال راهی هستند 
که نشــان دهند این پول از فعالیت های قانونی 
به دست آمده است تا از گزند قانون در امان بمانند. 
به همین منظور آن ها سعی می کنند این پول ها را 
وارد چرخه اقتصادی کنند. به این مرحله از فرآیند 
 )placement( پولشویی مکان یابی یا استقرار

می گویند.
تبهکاران پس از آنکه پول کثیف خود را به عنوان 

مثال وارد یک حســاب بانکی کردند، شــروع به 
جابه جــا کــردن این پول می کننــد. مثاًل بعد از 
مدتی با این پول ملک می خرند. ســپس ملک را 
می فروشند و وارد بازار بورس و سهام می شوند. 
مجدداً آن ســهام را می فروشــند و به جای آن 
خودرو می خرند و .... این نقل و انتقاالت و هدف 
از انجام آن، صرفًا برای گم کردن منشــاء پول 
به وسیله ایجاد شبکه ای از مبادالت مالی پیاپی 
اســت. به این مرحله اســتتار یا الیه الیه کردن 

)layering( می گویند.

پولشــویان می توانند از »بیمه« به عنوان یکی از بازارهای مالی گســترده 
برای مقاصد خود استفاده کنند.

به همین لحاظ دســتورالعمل های اجرایی مبارزه با پولشــویی در صنعت 
بیمــه نیــز در تاریــخ ۱۳۹0/۱0/۱2 به تصویب شــورای عالی مبارزه با 

پولشویی رسیده است.
در یادداشت زیر به قلم حسین سماک امین، رییس اداره مبارزه با پولشویی 
بیمه کوثر پولشوئی و اثرات ان در صنعت بیمه مورد بررسی قرار گرفته است

 پولشویی چیست؟
واژه پولشویی برای توصیف فرایندی به کار می رود که در آن عواید حاصل 
از فعالیت های زیادی شــامل قاچاق مواد مخدر، قمار، فحشــا، اخاذی و 
... طی روندی در مجاری قانونی قرار گرفته و پاک شــود. دغدغه اصلی 
گروه های تبهکاری عبارت اســت از نحوه خرج این پول های هنگفت، 
یا نگهداری آن در بانک یا نشــان دادن اینکه این پول ها از فعالیت های 

قانونی به دست آمده است.

 راهکـارهـای 

مبارزه با آن 

در

صنعت بیمه

 پـولشویی
 و

حسین سماک امین نگارنده
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در مرحلــه آخــر پول هایــی کــه در 
نظام هــای مختلف مالی که حتی ممکن اســت 
در سراســر دنیا گردش پیدا کرده باشــد و منشاء 
غیرقانونــی آن به واســطه مجموعه مبادالت 
پیچیــده مخفــی و قانونی جلوه داده شــده اند، 
بدون هیچ نگرانی توسط پولشویان در هر کار و 
فعالیتی که بخواهند، استفاده می شود. این مرحله 
را یکپارچه ســازی )integration( گویند. در 
این مرحله تشــخیص پول های کثیف از اموال 

مشروع بسیار مشکل است.
خاســتگاه و محل های مناسب برای پولشویان

پولشویی می تواند در هر کشوری روی دهد ولی 
پولشویان ترجیح می دهند از کشورهایی استفاده 
کنند که در آن ها ردیابی و کشــف منشــاء پول 
دشوارتر باشد. ضعف موجود در قوانین، نظام های 
کنترلی و نظارتی آسان و وجود شرکت های دارای 
ویژگی های ناشــناس در برخی از OFC*ها، 
پولشــویان را بــه این کشــورها جذب می کند. 

ص  به خصو
از IBCهــای تأســیس شــده در برخی از 
کشــورها، برای پولشویی استفاده می شود. زیرا 
آن هــا الیه غیرقابل نفــوذی از حفاظت به دور 

مالکیت دارایی ها، فراهم می آورند.
پولشــویی همــراه با اســتفاده از شــرکت ها، 
در قلمــروی درون مــرزی )Onshore( و 
برون مــرزی )Offshore( رخ می دهد. برای 
مثال، منافع به دســت آمده از فعالیت غیرقانونی 
در یــک قلمروی درون مرزی )Onshore( به 
 )Offshore( یک حســاب بانکی برون مرزی
متعلق به یک شــرکت ســهامی تأسیس شده، 
انتقــال می یابد. ســپس وجوه، بیــن تعدادی از 
قلمروهــای درون مــرزی و برون مرزی جابه جا 
می شــود. مجدداً، برای ایجاد فاصله بین وجوه 
و منشــاء غیرقانونی، وجوه ازطریق اســتفاده از 

شرکت ها جابه جا می شود.
پولشویان برای مشروعیت بخشیدن به پول های 
کثیــف خــود و کاهش خطر کشــف و ردیابی، 
به دنبال بهره برداری از شــرکت هایی هستند که 

روابط 
بانکی با 
مراکز مالی 
دارند.  خارجی 
ایــن واحدهــای 
تجــاری، دالیــل و 
توجیــه معتبــری بــرای 

واریزهــا و نقل و انتقال های ســطح 
برون مرزی دارند.

روش های معمول پولشویی  �
 روش قســمت کردن: در این روش درآمدهای 
حاصــل از جرم به حســاب های مختلف به نام 

اشخاص مختلف واریز می گردد.
 روش خرد کردن: در این روش درآمدهای حاصل 
از جرم به مبالغ کوچک تر و نامساوی تقسیم شده، 
به مرور زمان در دیگر حســاب های فرد مجرم 
واریــز می گــردد و معمواًل در مدت زمان زیادی 

انجام می پذیرد.
 بهشــت های مالیاتــی: منظــور همان مناطق 
آزاد اســت که برای سرمایه گذار قوانین سخت 
و دســت وپاگیری ندارند و بیشــتر برای جذب 

سرمایه های خارجی است.
 قاچاق پول نقد  �

 کســب وکارهایی که با انبوه پول نقد ســروکار 
دارند.
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 تأسیس شرکت های ساختگی
 قمارخانه ها و کازینوها

 واردات و صادرات هــای صــوری و تقلــب در 
فاکتورها

 صرافی ها
 ازطریق سیستم بانکی

 سیســتم های حواله جایگزین )به عنوان مثال در 
یک روش متداول، مبلغ مشخصی پول به حساب 
یک شخص در کشور مبدأ واریز می شود و همان 
میزان با واحد پولی دیگر در کشور مقصد دریافت 

می شود.(
آثار پولشویی  �

هنگامی کــه پولــی با حجم بســیار بــاال که از 
فرآیندهای غیرقانونی به دســت آمده اســت، به 
بازارهــای مالی مانند بانک، بورس، ارز، خرید و 
فروش امالک یا بیمه وارد شود تعادل این بازارها 
را برهم می زند. زیرا همانطورکه گفته شــد این 
حجــم پــول بعد از ورود بــه هریک از بازارهای 
مالــی، برای رد گم کردن، پس از مدت کوتاهی 
مجدداً خارج می شــود. ازطرفی بخش خصوصی 
که منابع مالی خود را با زحمت و از طریق قانونی 
به دســت آورده، مجبور به رقابت با کسانی است 
که یک شــبه پول هنگفتــی از راه های خالف 
قانون کســب کرده انــد. بنابراین می توان گفت 
ازجمله آثار منفی اجتماعی-اقتصادی پولشویی، 
انتقال قدرت اقتصادی از بازار ســرمایه، دولت و 
شــهروندان به مجرمان و سازمان های مرتبط با 
آن ها است که این موضوع تبعات مخربی را برای 
همه ارکان و اجزای جامعه درپی خواهد داشت. 
از طرفــی این گونه پول ها می تواند تأمین کننده 
هزینه عملیات های تروریستی و حمایت از چنین 

گروه هایی باشد.
اقدامات انجام شــده در زمینه مبارزه با پولشویی

همگام با جامعه جهانی، قانون مبارزه با پولشویی 
در ســال ۱۳8۶ در مجلس شــورای اســالمی 
تصویب شــد و در تاریخ ۱۳8۶/۱۱/۱۷ به تأیید 
اعضای محترم شــورای نگهبان نیز رســید که 
شــامل ۱2 ماده و ۷ تبصره اســت. براساس مفاد 
ایــن قانون، در متن مــاده یک، اصل بر صحت 
و اصالت معامالت تجاری اســت. در ماده 2 و ۳ 

به تعریف جرم پولشــویی و عواید حاصل از آن، 
اشاره شده است. همچنینبه موجب ماده 4 قانون 
مذکور، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست 
وزیــر امور اقتصادی و دارایی و عضویت وزرای 
بازرگانی، اطالعات، کشور و همچنین رییس کل 
بانک مرکزی تشکیل و به عنوان باالترین نهاد 

مســئول در این زمینه شناخته می شود.
پس از تأیید قانون مبارزه با پولشــویی توســط 
اعضای محترم شــورای نگهبان، اقدام الزم به 
منظور تدوین آیین نامه نیز انجام شــد و در سال 
۱۳88 آیین نامــه اجرایی آن تصویب و با عنوان 
»آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشــویی« 

ابالغ گردید.
پولشویی و بیمه  �

پولشویان می توانند از »بیمه« به عنوان یکی از 
بازارهای مالی گسترده برای مقاصد خود استفاده 
کنند. به همین لحاظ دســتورالعمل های اجرایی 
مبارزه با پولشــویی در صنعت بیمه نیز در تاریخ 
۱۳۹0/۱0/۱2 به تصویب شورای عالی مبارزه با 
پولشویی رسیده است. دستورالعمل های اجرایی 

مزبــور در این حوزه عبارتند از:
 دســتورالعمل شناســایی متقاضیــان خدمات 

بیمه ای
 دســتورالعمل نحوه شناسایی عملیات بیمه ای 

مشــکوک و مراقبت از اشــخاص مظنون در 
مؤسسات بیمه

 دســتورالعمل مبارزه با پولشــویی در 
حوزه ارائه خدمات بیمه الکترونیکی
 دســتورالعمل ساختار و وظایف 

واحــد مبارزه با پولشــویی در 
صنعت بیمه

 دســتورالعمل مبــارزه با 
عملیــات  در  پولشــویی 

بیمــه ای اتکایــی خارجــی و 
معامالت برون مرزی

مثال های تجربی و عملی در فرایند پولشــویی 
در صنعت بیمه:

خریــد بیمه نامه عمر با حــق بیمه باال و   �
بازخرید آن

فرد مشــکوک به پولشــویی سعی می کند که با 

خرید یک بیمه نامه عمر با مبلغ حق بیمه باال پول 
کثیف و با منشاء غیرقانونی خود را تطهیر کند. وی 
بدین ترتیب با ایجاد یک الیه، امکان دســتیابی 
به منابع ایجاد وجوه مجرمانه را سخت می کند و 
سپس با فسخ بیمه نامه-حتی با پذیرش درصدی 
ضرر- پیش از پایان مدت قرارداد یا سررســید 

بیمه، به نوعی پول تمیز به دســت می آورد.
ممکن است این نکته قابل تأمل باشد که مجرم 
پولشویی با فسخ بیمه نامه پیش از سررسید دچار 
زیانــی به دلیل فســخ زود هنگام گردد. بدیهی 
اســت بــه دلیل اهمیت تغییر منبــع اولیه ایجاد 
پــول، کاهش مبلغ دریافتی از شــرکت بیمه گر 
برای فرد پولشو پذیرفتنی و ارزشمند است؛ چرا 
که توانســته است ماهیت پول خود را تغییر دهد 

و در واقع الیه برداری کند.
پرداخت نقدی »حق بیمه«  �

مجرم به دلیل این که نیاز دارد با ایجاد الیه گذاری 
در مســیر جرم پولشویی، امکان رسیدن به منبع 
اولیه پول مجرمانه را با مشکل مواجه سازد، مبلغ 

حق بیمــه را به طور یکجا واریز می کند.
از منظــر حســابداری، با یک فیــش واریزی 

که نقدی مواجه هســتیم 
گاهــی حتی 

د  فر

ه  ینــد نما
ش  و فــر

یا  بیمــه 
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مســئول مالی، خود پرداخت مبلغ نقدی دریافت 
شــده را پذیرفته و عماًل فرد پولشو، ردی برجای 
نگذاشته است. وی حتی از ارائه چک یا اسناد مالی 
هم خودداری می ورزد. زیرا می داند که این عمل 
موجب خواهد شــد سابقه ای از تراکنش وصول 
این اسناد در حساب های بانکی او منعکس شود 
و در نتیجه بتوان ازآن طریق، آثار یا رد پولشویی 

را رصد کرد.
پولشویی از طریق بیمه های اتکایی  �

شــرکت های بیمــه اتکایــی در مقابل دریافت 
قســمتی از حق بیمه هــای شــرکت های بیمه، 
متعهد می شوند بخشی از خسارت های احتمالی 
مربوط به بیمه نامه یا بیمه نامه های صادر شــده 
توسط شرکت بیمه طرف قرارداد را جبران نمایند.

گاهی پولشویان و مجرمان با ایجاد شرکت های 
بیمه واهی که درعمل فعالیتی ندارند و با استفاده 
از خدمــات بیمه اتکایی و ایجاد خســارت های 
ســاختگی یا از طریق قرارداد بیمه اتکایی سایر 
شــرکت ها، موفق به انجام اعمال مجرمانه خود 
می شــوند. دراین حالت، پولشویان قراردادهای 
بیمــه اتکایی ســاختگی و واهی با ســایر 
بیمه  شــرکت های 

منعقــد 

می کنند تا از این طریق 
بتوانند منشــاء درآمدهای 
حاصل از فعالیت های غیرقانونی 

و نامشــروع را مخفی نگه دارند.
خرید بیمه نامه توسط شخصی دیگر  �

در این شیوه بیمه نامه برای فردی صادر می شود 
اما پرداخت مبالغ حق بیمه توسط شخص دیگری 
که ظاهراً هیچ گونه رابطه سببی یا نسبی با مجرم 
نــدارد انجام می گیرد. در واقع به ظاهر نمی توان 

رابطه منطقی بین آنان متصور شــد.
بدین ترتیب فرد پولشو با همکاری فرد یا افرادی 
وجــوه کثیف حاصــل از اعمال مجرمانه را وارد 
چرخــه اقتصادی صنعت بیمه می نماید. این کار 
باعث می شــود مسئول مبارزه با پولشویی نتواند 
ســوابق هویتی در ارتباط با شــخص اصلی که 
همان مجرم پولشــو اســت را در اسناد و مدارک 

شناسایی کند.
شناســایی متقاضیان خدمــات بیمه ای   �

چگونه انجام می شود
شناســایی متقاضیان خدمات بیمه ای )حقیقی و 
حقوقی( بر حسب نوع خدمات درخواستی وی به 
دو نوع شناســایی اولیه و شناسایی کامل تقسیم 
می شود. در شناسایی اولیه، اطالعات متقاضی در 
سیستم های اطالعاتی شرکت ثبت و با مندرجات 
اصــل کارت هــای شناســایی وی تطبیق داده 
می شود. شناسایی کامل، مرتبط با ارائه خدمات 
پایــه )خدماتی که طبق مقررات، پیش نیاز ارائه 
سایر خدمات در شرکت است، ازجمله ارائه شناسه 
اختصاصــی به هر بیمه گذار یا ارائه تأییدیه 
برای متقاضیــان نمایندگی( بوده و 
براســاس آن، به منظور اطمینان 
از صحت اطالعات اخذ شــده 
از اشخاص، عالوه بر شناسایی 
اولیه، استعالم و تطبیق 
اطالعــات شــخص با 
هویت  احــراز  ســامانه 
اشــخاص در ثبت احوال 
یــا ســامانه های کنترل 

شناسه ملی انجام می شود.
نمونه هــای   � برخــی 

مشکوک به پولشویی در فرآیند شناسایی
 - هرگونــه مغایرت در اطالعات ارائه شــده در 

فرآیند شناسایی کامل متقاضی

- مخــدوش بــودن یا ابهــام در اصالت مدارک 
شناســایی کــه طی مهلت مقــرر اصالح یا رفع 

ابهام نشود.
- اطمینان از جعلی یا غیرواقعی بودن مشخصات 

متقاضی خدمات بیمه ای
- ارائه ندادن اطالعات و مدارک شناسایی الزم
برخی از راه های پیشگیری از نفوذ پولشویان در 

شرکت های بیمه
- فرم پیشــنهاد به طور کامل تکمیل و توســط 

بیمه گذار و بیمه شده امضا شود.
- کاربر یا کارشناس ثبت اطالعات و صادرکننده 
بیمه نامه دقت کافی را در بررسی و انجام امور و 

ثبت مدارک به عمل آورد.
- در صورت کســری مدارک یا مخدوش بودن 
اســناد هویتی یا مشــکوک بودن آن ها از ارائه 
خدمات خودداری و موضوع به صورت محرمانه، 
بدون اطالع ارباب رجوع، به مســئول مبارزه با 

پولشویی گزارش شود.
- توجــه به دســتورالعمل های جاری و اجرای 

دقیق آن ها
- پیگیــری و تکمیــل اطالعــات و مــدارک 

بیمه گذاران قدیمی
- نگهــداری ســوابق و مــدارک بیمه گذاران و 

متقاضیان خدمات بیمه ای
- بررسی و کنترل های دوره ای مسئوالن مبارزه 

با پولشویی
سخن آخر  �

 مبارزه با جرائم پولشویی، یک اقدام پیشگیرانه 
اســت. بنابراین باید سعی کنیم قبل از آنکه این 
جرم در صنعت بیمه ورود و شیوع یابد راهکارها 
و موانــع الزم را بــه منظور پیشــگیری از وقوع 
آن، ایجــاد کنیم؛ از جمله مهمترین راهکارهای 
پیشــگیرانه؛ آموزش کارکنــان، نمایندگان و 
همه افرادی اســت که به نحوی با اشــخاص 
متقاضــی خدمات بیمه ای یــا خدمات پایه در 
ارتباط هستند. همچنین با بهره گیری از نظرات 
و تجارب کارشناسان، تبادل اطالعات و داشتن 
بانک هــای اطالعاتی به روز و برنامه ریزی های 
صحیــح و مدون می توانیم از وقوع این جرم در 

صنعت بیمه پیشگیری کنیم.
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گزارش رییس کل از آخرین وضعیت صنعت بیمه کشــور به مردم ایران:

صنعت بیمه در مسیر روشن توسعه 
حرکت می کند

اقتصــاد تــک محصولی برای صنعت بیمه یک 
آفــت بزرگ به شــمار می رود و دکتر غالمرضا 
سلیمانی - رییس کل بیمه مرکزی- از بدو حضور 
در این نهاد ناظر، شرایط را به گونه ای مدیریت 
کــرده کــه صنعت بیمه به جای تمرکزگرایی بر 
فروش بیمه نامه های شــخص ثالث به ســمت 
توســعه بیمه های زندگــی و محصوالت دیگر 

بیمه ای حرکت کند.
ایــن نگــرش در درازمدت مــی تواندایران را 
در ردیــف کشــورهای قدرتمند در جذب منابع 
بیمــه ای قــرار دهد و این صنعــت را به عنوان 
صنعتــی تعییــن کننده در مبادالت پولی و مالی 

مبدل کند.
آنچــه در پی می آید گــزارش رییس کل بیمه 
مرکزی از آخرین تحوالت صنعت بیمه در سال 
جاری است که به مناسبت سیزدهم آذرماه - روز 
ملی بیمه - به ملت شریف ایران ارائه می شود.

آمارها و نمودارهای رشد صنعت بیمه در کشور 
ایــن حقیقت را به اثبات می رســاند که فعاالن 
صنعت بیمه از برنامه های طراحی شده چند قدم 
پیش تر حرکت می کنند هر چند هنوز تا دستیابی 
به افق اهداف بیمه ای برنامه های ششم توسعه 

کشــور راهی طوالنی در پیش است.
صنعت بیمه کشــور به پشتوانه عالی ترین مقام 
اقتصادی کشور، نهاد ناظر و همراهی نهادهای 
مرتبط نظیر پژوهشــکده بیمه و سندیکای بیمه 
گران ایران، قدم در مسیر توسعه گام برمی دارد 
و زیرســاخت ها را به گونــه ای فراهم کرده که 
در حال حاضر ظرفیت پوشــش بیمه ای تمامی 
ریسک های موجود در کشور فراهم شده است. 
آمار فعلی که از تحت پوشــش بیمه قرار دادن 
نزدیک یک ســوم کل ارزش موجودی سرمایه 

کشــورحکایت دارد نیز قابــل اعتنا و غرورآمیز 
اســت و از موفقیــت صنعت بیمــه در اطمینان 
بخشــی و تزریق آرامش به بنگاه های اقتصادی 

و بخــش عظیمی از آحاد جامعه حکایت دارد.
جهش چشمگیر صنعت بیمه در یک دوره   �

پنج ساله
دو برابر شــدن ســهم بیمه های زندگی در بازار 
بیمه کشــور از دستاوردهای مهم پنج سال اخیر 
بــه شــمار می آید که این آمــار، از بیش از چهار 
برابر شــدن تعداد افراد تحت پوشش بیمه های 

زندگی خبر می دهد.
تأســیس و آغــاز بــه کار اولین شــرکت بیمه 
تخصصی زندگی در راســتای سیاســت توسعه 
بیمه هــای زندگی یکــی از عواملی بود که این 
جهــش را به دنبال داشــت. بــا این وجود بیمه 
مرکزی و صنعت بیمه هنوز اعتقاد راســخ دارند 
که بخش اعظم ظرفیت بیمه های زندگی هنوز 
فعال نشــده و باید با تاکید بر فرهنگســازی و 
بازنگری در تنوع محصوالت رشــته بیمه های 
زندگی، چتر بیمه های تأمین آتیه را در کشــور 

گسترش دهیم.
گفتنی اســت افزایش سقف تعهد بیمه نامه های 
زندگــی تــا 500 میلیــارد تومان نیــز از دیگر 
دستاوردهای درخشــان این صنعت به حساب 

می آید.
 کارآفرینی از جنس بیمه  �

ایجاد حداقل بیست و پنج  هزار شغل طی دوره 
۹2 تــا ۹۶ یکی دیگر از دســتاوردهای صنعت 
بیمه اســت که در کنار فعالیت اقتصادی، سطح 
مشارکت های اجتماعی را تا حدود بسیاری ارتقا 
می دهد. بی تردید با گسترش فعالیت استارت آپ 
ها، ضمن حفظ مشاغل موجود، فضای بیشتری 

برای اشتغال های نوین نیز ایجاد خواهد شد که 
البته این امر در گرو درک حساسیت شرکت های 
بیمه از کسب و کارهای نوین و تالش نهادناظر 
برای تقویت و تکمیل زیرســاخت ها خواهد بود.

صنعــت بیمــه باید با ایجاد بســتر مناســب از 
ظرفیت ها و قابلیت های استارت آپ ها استفاده 
کند و ما بر این باوریم که نگاه تقابلی، به فرایند 

توســعه صنعت بیمه آسیب خواهد زد.
قانــون جدید بیمه شــخص ثالث و یک   �

ظرفیت جدید بیمه ای
قانون جدید بیمه شخص ثالث به خصوص بیمه 
راننــده محور از قوانیــن مترقی نظام اقتصادی 
کشور به حساب می آید که پس از جمع آوری و 
جمع بندی نظرات تمامی صاحبنظران بیمه ای، 
تدوین، تصویب و ابالغ شــده است. این قانون 
در کنــار برطرف کردن موانع و محدودیت ها و 
ایرادات قانون پیشین، قابلیت های تازه ای را نیز 

پدید آورده است.
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حذف الزام به اخذ الحاقیه و الزام به تهیه پوشش بیمه 
حوادث برای راننده مسبب حادثه )بیمه حوادث راننده( 
بــه میــزان دیه مرد مســلمان در ماه های غیر حرام و 
همچنین ممانعت از انتقال تخفیفات نداشــتن حادثه 
منجر به خســارت به غیر و تخصیص آن به وســیله 
نقلیــه دیگــر از همان نوع، که متعلق به او یا همســر، 
والدین یا اوالد بالواســطه شــخص منتقل الیه باشد 
)تبصره ماده ۶( از الزامات راهگشای قانون جدید بیمه 
شــخص ثالث به شمار می رود و ویژگی های دیگر آن 

نیز به این شرح است:
۱- ممانعت از اعمال قاعده نســبی در هنگام پرداخت 
خسارت های مالی و جانی موضوع این قانون )تبصره 

2 ماده 8(
2- تحدید مســئولیت مقصر حادثه و مؤسســه بیمه 
در خســارت های مالی به گرانترین خودروی متعارف  

)تبصره های ۳ و 4 ماده 8(
۳- ممانعت از منظور کردن دین و جنسیت زیاندیدگان 

در پرداخت خسارت بدنی )ماده ۱0(
4- ممانعت از درج هرگونه شــرط در بیمه نامه جهت 
کاســتن از مزایای این بیمه نامه در برابر بیمه گذار یا 

زیاندیده
5- تعیین جریمه تأخیر در پرداخت خسارت )ماده ۳5(
-  الزام بیمه گر به پرداخت کل خســارت اگرچه بیش 
از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان  تخصیص یافته 
باشد و اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه 

کامل یا بیشتر از آن باشد )ماده ۹( 
کدیکتا، شناسنامه بیمه گذاران خواهد بود  �

کســب رتبه نخســت بخش فن آوری اطالعات در 
تمامی نهادها و دســتگاه های اجرایی کشــور از عزم 
جزم نهادناظر برای استقرار یک نظام جامع اطالعاتی 
و حرکت به ســمت فعالیت های الکترونیکی حکایت 

می کند.
استقرار و توسعه سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی 
بیمه )ســنهاب( و الکترونیکی کردن بخش زیادی از 

ارتباط اطالعاتی و کاری بیمه مرکزی با شــرکتهای 
بیمــه و بــه ویژه عملیاتی نظارتی بیمه مرکزی از یک 
سو و طراحی و پیاده سازی سیستم اعطای کد یکتا به 
تمامی بیمه نامه های شــخص ثالث صادره شرکتهای 
بیمه بصورت برخط از ســوی دیگر، بیانگر توجه ویژه 
بیمه مرکزی به مقوله شفاف سازی و کاهش تخلفات 
است. خوشبختانه همکاری صنعت بیمه با این پروژه 
عظیم بسیار قابل قبول بوده و امید می رود با یکپارچه 
شدن سامانه های اطالعاتی صنعت بیمه این مجموعه 
اقتصــادی بــه عنوان یک الگوی جدی و تاثیرگذار در 

سطح کشور مطرح شود.
 صنعت بیمه در مسیر توسعه  �

 آنچــه در پــی می آید گزارش تیتروار دســتاوردهای 
صنعت بیمه اســت که تبیین هــر یک از آنها مجالی 
فراخ می طلبد اما به طور خالصه می توان سرعت باالی 
حرکت صنعت بیمه در مســیر توســعه را با تاکید بر دو 

اصل صحت و دقت، در این نمایه به تماشا نشست.
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-  تقویــت و تعمیــق نظارت بیمــه مرکزی بر بازار 
بیمه کشــور )کنترل توانگری، کنترل کفایت ذخایر 
بیمه هــا در جهــت حفظ توان ایفای تعهدات مربوط 

به بیمه گذاران(
-  کاهش تصدی گری های بیمه مرکزی با کاهش 

نسبت های اتکائی اجباری
- شناســایی و اســتفاده از ظرفیت هــای اتکائــی 
کشــورهای آســیای و آفریقایی بعنوان جایگزین 
شــرکتهای بیمه اروپایی دارای سهامدار آمریکایی 
که در نتیجه تحریم ها همکاری خود را قطع کرده اند.
-  تحت پوشش قراردادن ریسک هایی که به جهت 
تحریم ها امکان اخذ پوشش های اتکائی در بازارهای 
بین المللــی برای انها وجود ندارد به کمک و حمایت 

دولت
-  کاهش قابل مالحظه انحصار در بازار بیمه کشور 

نسبت به سال ۹۱.
-  کاهــش قابل مالحظه ســاختار دولتی بازار بیمه 

کشــور )ســهم بخش غیردولتی از بازار بیمه کشور 
از 54.۶ درصد در ســال ۱۳۹۱ به ۶8 درصد در ســال 

۱۳۹۶ رسید(.
-  تصویــب قانون تأســیس صندوق بیمه همگانی 
حوادث طبیعی پس از ۱5 سال از طرح آن در مجلس.
-  طراحی اوراق بهادار بیمه ای به منظور اســتفاده 
از ظرفیت بازار ســرمایه بعنوان یک ابزار جدید مالی 
برای اولین بار در ایران )اولین ورود مســتقل صنعت 

بیمه به بازار سرمایه.
-  برنامه ریزی برای توسعه بیمه های خرد به منظور 
ایجاد چتر حمایتی صنعت بیمه برای طبقات درآمدی 

پایین.    
 خالصه ای از آمار صنعت بیمه  - 1396  �

با وجود تحریم ها و محدودیت های بین المللی، جایگاه 
صنعت بیمه کشور در منطقه در سطح مطلوبی قرار 
دارد و با روند رو به رشــدی که شــاهد آن هستیم این 
جایگاه ارتقا خواهد یافت. تاکید بر شــفافیت صنعت 

بیمه و فعالیت فعاالن این صنعت در اتاق شیشــه ای 
مجموعه ای از گزارش عملکرد نهادناظر، شرکت های 
بیمــه و ارکان دیگــر این صنعت را به اطالع تمامی 
آحادجامعه و نمایندگان افکار عمومی رسانده و خواهد 

رساند که بخشی از آن به این شرح است:
-  میانگین شــاخص کل اعتماد عمومی به صنعت 

بیمه 2.۹ از 5 است.
- سهم ۱4 درصدی حق بیمه تولیدی ایران از منطقه
-  رتبه پنجم  ایران در حق بیمه تولیدی در منطقه

-  حق بیمه ســرانه ایران:  ۱2۱ دالر )با رتبه ۱0 در 
منطقه(؛ منطقه: ۱۳4 دالر و جهان: ۶50 دالر

-  ضریــب نفــوذ بیمه ایران: 2.۳ درصد )با رتبه 4 در 
منطقه(؛ منطقه: 2 درصد و جهان: ۶.۱ درصد

-  سرمایه گذاری بیمه ها در اقتصاد ایران معادل 28.4 
هزار میلیارد تومان اســت که نســبت آن به تشکیل 
ســرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور عدد ۹.4 درصد 

را نشان می دهد.
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-  تعداد شرکت بیمه ۳2، یک شرکت بیمه دولتی و 
مابقی آن غیردولتی محسوب می شوند.

-  نزدیک ۱40 هزار نفر در صنعت بیمه اشتغال دارند 
که حدود 20 هزار نفر از آنها در شرکتهای بیمه و بقیه 

در شبکه فروش به فعالیت اشتغال دارند
-  حدود 5۶ هزار نماینده و ۶۶0 کارگزار بیمه با بالغ 
بر ۹0 هزار نفر نیروی انســانی حدود ۷5 درصد حق 

بیمه صنعت را تولید می کنند.
-  حدود 48 درصد بازار بیمه کشور در اختیار بیمه های 
اتومبیل و 2۳ درصد در اختیار درمان و ۱4.4 درصد 

مربوط به بیمه های زندگی است.
-  حــدود ۶8 درصــد بــازار بیمه کشــور در اختیار 

بیمه های غیر دولتی است.
-  صدور حدود ۶۱ میلیون فقره بیمه نامه.

-  پرداخت بیش از یک میلیون فقره خســارت به 
فوت شدگان و مجروحان تصادفات رانندگی )معادل 

۳2 هزار دیه(
-  پوشــش بیمه مســوولیت راننده در برابر شخص 
ثالث: حدود بیست و یک میلیون و ۶20 هزار فقره.

-  پوشش بیمه ای حوادث راننده برای بیست و یک 
میلیون ۳20 هزار خودرو.

-  صنعــت بیمــه بابت درمــان رایگان مصدومین 
حوادث رانندگی توســط بیمارســتان ها تا نیمه اول 
سال ۱۳۹۷ باالی شش هزار میلیارد تومان به وزارت 

بهداشت پرداخت کرده است.
-  صنعت بیمه بابت اقدامات نیروی انتظامی جهت 
کاهــش حوادث رانندگی تا نیمه اول ســال ۱۳۹۷ 
بــاالی دوهزار میلیارد تومــان به آن نیرو پرداخت 

کرده است.
-  طی چهل ساله گذشته،  سهم خسارتهای پرداختی 
شــخص ثالث و درمان از کل خسارتهای پرداختی 
صنعت بیمه همواره بسیار بیشتر از سهم آنها از حق 
بیمه تولیدی صنعت بیمه بوده است. از سوی دیگر 
ســهم این رشــته ها از کل بازار بطور مدام در حال 
افزایش اســت. ضریب خسارت آنها نیز در بسیاری 
از ســالها باالی ۱00 درصد بوده و به عبارت دیگر 
رشته های ثالث و درمان طی دهه های اخیر به شکل 
مداوم از صنعت بیمه یارانه دریافت کرده اســت. در 

طرف مقابل در بســیاری از سال ها سهم رشته های 
زندگی، آتش ســوزی و مســوولیت؛ از خسارتهای 
پرداختی صنعت بســیار کمتر از ســهم آنها از حق 
بیمه تولیدی صنعت بوده اســت. بنابراین این ســه 
رشــته، اصلی ترین رشــته هایی هستند که به ثالث 

و درمان یارانه می دهند.
سخن آخر  �

با وجود تمامی تالش های اهالی صنعت بیمه، مردم 
هنــوز با خدمــات و منافع حاصل از صنعت بیمه به 
طور کامل آشنا نیستند و این مهم، نیازمند فرهنگ 
ســازی عمیقی است که در نهایت به گسترش چتر 
حمایتــی صنعت بیمــه، کاهش هزینه های مردم و 

ایجاد آرامش در جامعه منتهی شود.
در همین راســتا - بیمه مرکزی -  آمادگی خود را 
بــرای حمایــت از طرح های جدید، ایده های نوین، 
نقشــه راه کارآمد و هر گونه پیشــنهاد سازنده ای از 
ســوی کارشناسان، رسانه ها و مدیران صنعت بیمه 
اعــالم می کند تا با همفکری و همگرایی به تمامی 

آرمان های بیمه ای دست پیدا کنیم.  
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یکی از ابعاد مهم ارزیابی نقش ســازمان ها و بنگاه ها در اقتصاد کشــور، 
همسویی با مغایرت همه یا بخشی از فعالیت آنها با منافع ملی است. در 
اصل، قوانین و مقررات حاکم بر فضای کســب وکار باید چنان باشــد که 
برآیند فعالیت های متکثر اقتصادی به حفظ و ارتقای منافع ملی بینجامد، 
اما گاهی عوام گرایی حکمرانان، زیاده خواهی مالکان یا کم دانی مدیران، 
باعث تعارض برخی از عملکردهای ســازمان ها و بنگاه ها با منافع ملی 

می شود.
در ایــن رابطــه، یک عامل مهم اثرگذاری فعالیت شــرکت های بیمه بر 
منافع ملی، چگونگی مدیریت ریسک های تحت پوشش در هر رشته بیمه 
اســت که مســتلزم دو اقدام اساسی است: نخست، ارزیابی کامل ریسک 
و تعیین دقیق نرخ و شــرایط بیمه متناســب با آن به نحوی که حق بیمه 
اخذشده منطقی و منصفانه باشد و بیمه گذار بداند هرچه خطری که خوف 
خسارت آن را دارد خفیف تر باشد نرخ حق بیمه اش کمتر خواهد بود، دوم، 
ارتقای ایمنی ریسک تحت پوشش و بهبود اقدام های پیشگیری و ایمنی 
بیمه گذار چنان که تواتر و شدت حوادث احتمالی ثابت بماند یا تقلیل یابد 
و امکان کاهش تدریجی نرخ حق بیمه فراهم شــود. با این وجود، موارد 
ســه گانه زیر که مربوط به بخش عمده پرتفوی صنعت بیمه اســت مانع 
مدیریت اثربخش ریسک های تحت پوشش شرکت های بیمه می شود:

الــف- قوانیــن و مقرراتی که با هدف حمایت از بیمه گذار و زیان دیده در 
قوای ســه گانه کشور تصویب می شــود، تعیین نرخ و شرایط متناسب با 
ریســک موضوع بیمه را دشــوار می کند و نگرانی بیمه گذاران از عواقب 
رفتارهــای خطرآفریــن را کاهش می دهد. فراگیرتر از همه، قانون بیمه 
اجباری شخص ثالث است که به موازات حمایت از زیان دیدگان حوادث 
رانندگی، مقصران این گونه حوادث را از واهمه عواقب رانندگی پرخطر و 
پرداخت دیه های ســنگین می رهاند و ناخواسته موجب افزایش خسارت 
و تلفات حوادث رانندگی می شود. این قانون اگر در کمترین حالت تعداد 
کشــته ها یا مصدومان ســاالنه حوادث رانندگی را فقط پنج درصد هم 
افزایش دهد باعث افزایش حدود 800 کشته )معادل سقوط دو هواپیمای 
بزرگ( و بیش از ۱5 هزار مصدوم به تلفات حوادث رانندگی می شــود. 
چنیــن لطمــه ای به منافع ملی در قبــال حمایت از زیان دیدگان حوادث 
رانندگی یا به خاطر زندانی نشدن تعدادی از مقصران این حوادث، بسیار 
ســنگین و غیرمنطقی است. کاش، قانونگذاران و تصمیم سازان در کنار 
نگرش های مردم گرایانه، از زاویه منافع ملی کشور هم به نتیجه اقدام های 

خــود بنگرند و در آن تأمل کنند.
ب- یکی از کاستی های مهم فعالیت شرکت های بیمه، فقدان مدیریت 
ریســک و نبود پیشــگیری و ایمنی در بیمه های مســوولیت و بیمه های 
اشــخاص به ویژه بیمه درمان اســت. پوشش های کامل و بدون فرانشیز 

قراردادهای بیمه درمان باعث می شــود بیمه شــدگان کمتر به فکر حفظ 
ســالمتی خود باشــند و هزینه های درمانی آنها افزایش یابد. همچنین، 
توجه نکردن به بهداشــت محیط کار بیمه شــدگان برای ارزیابی ریسک 
آنهــا و عــدم نظارت الزم بر عملکرد مراکز درمانی طرف قرارداد، زمینه 
افزایش خســارت و تحمیل هزینه های غیرضروری درمانی به شــرکت 
بیمه را فراهم می کند. در این رابطه، چنانچه: ۱-بخشــی از هزینه های 
درمانی که روال زندگی بیمه شده را مختل نکند به عهده خودش گذاشته 
شــود، 2- وضعیت ایمنی و بهداشــتی محیط کار بیمه شدگان در تعیین 
حق بیمه مؤثر باشــد و ۳- صنعت بیمه به طور منســجم بر عملکرد مراکز 
درمانی نظارت کند، خســارت های ناشــی از بیماری کاهش می یابد و 

لطمه کمتری به منافع ملی کشــور وارد می شود.
ج- شرکت های بیمه به دلیل مسابقه مخرب کاهش حق بیمه، توانمندی 
تخصیــص هزینــه برای ارزیابی دقیق ریســک، مطالعات آکچوئری و 
نظــارت بر وضعیت پیشــگیری و ایمنی بیمه گــذار را ندارند. در نتیجه، 
به علت کاســتی و سســتی بیمه گر، اهمیت امر پیشــگیری و ایمنی نزد 
بیمه گذار تضعیف می شــود و با افزایش خســارت های عادی و عمدی، 
سرمایه های انسانی و مالی بیشتری از بین می رود. یک فرض آن است 
که اگر به جای بیش از ۳0 شــرکت بیمه، حدود ۱0 شــرکت بیمه هم در 
کشور فعالیت می کردند توسعه صنعت بیمه تفاوتی نمی کرد اما رقابت در 
بازار بیمه سالم تر و سازنده تر بود و شرکت های بزرگ بیمه می توانستند 
با تخصیص بودجه برای مدیریت ریســک تحت پوشــش و نظارت بر 
چگونگی پیشــگیری و ایمنی بیمه گذار، باعث کاهش »سوخت ملی« و 
آســیب کمتر به منافع ملی شــوند. در شــرایط فعلی، طراحی فرآیند فنی 
و حقوقی ادغام شــرکت های کوچک و ضعیف در شــرکت های بزرگ و 

قــوی، می تواند زمینه بهبود این وضعیت را فراهم کند.
در مجمــوع، تأثیــر صنعــت بیمه بر منافع ملی کشــور، فراتر از فعالیت 
در چرخــه رو به گســترش جمع آوری حق بیمه و پرداخت خســارت به 
هزینه جامعه است و مدیریت ریسک های تحت پوشش نقش مهمی در 
همسویی صنعت بیمه با منافع ملی کشور دارد؛ بنابراین چنانچه عالوه بر 
آمارهای رشــد حق بیمه و ضریب نفوذ بیمه، عملکرد کّمی و کیفی هر 
یک از رشــته های بیمه در حوزه »مدیریت ریســک های تحت پوشش« 
و تأثیر آنها بر افزایش یا کاهش »ســوخت ملی« هم بررســی و گزارش 
شــود تصویر روشــن تری از نســبت فعالیت صنعت بیمه با منافع ملی 
کشــور ارائه خواهد شــد. پی نوشت: در اثنای اتمام این نوشته، زمین لرزه 
اســتان کرمانشــاه رخ داد و معلوم شد که تعداد زیادی از ساختمان های 
خســارت دیده بدون ارزیابی ریســک یا بررسی کیفیت ساخت وساز آنها 

تحت پوشش بیمه بوده اند.

مدیریت ریسک های بیمه ای 
و منافع ملی

نگارنده غالمعلی ثبات
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به نظر می رســد صنعت بیمه در آینده نزدیک با تغییرات بنیادینی روبه رو 
شــود. دنیای بیمه گری در حال تغییر شــکل به دنیایی با ماهیتی دیجیتال 
اســت. از مشــاورین روبوتیک تا شــبکه های توزیع دیجیتال، اینترنت 
اشــیاء، اطالعــات انبوه، ابزارهای نویــن گردآوری و نظارت بر اطالعات 
و بســیاری موارد دیگر، گوشــه هایی از چهره آتی صنعت بیمه جهانی را 

به ما می نمایانند.
موسســه Capgemini ۱0 ترند برتر در صنعت بیمه جهان در ســال 

20۱۷ را چنین بر می شمرد:
۱-  بیمه گران بیشتر از پیش فرآیندهای در طول زنجیره ارزش شان را 
سیســتمی می کنند و اســتفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مانند روبوت 

های مشــاور را در دستور کار دارند.
2-  توزیع بیمه بازتعریف می شــود.

۳-  دینامیک های بازار به علت مرزهای جدید زنجیره ارزش تغییر می کند.
4- محصوالت جدیدی برای اقتصادهای مشــارکتی تعریف می شود.

5-استفاده از ابزارهای دیجیتال و موبایل برای مدیریت ریسک و تجربه 
بهتر مشــتریان از خدمات ارائه شده، بیشتر می شود.

۶-تحلیل های عمیق تری از داده های انبوه در دســترس برای ســوددهی 
بیشــتر و رضایتمندی مشتریان، صورت خواهد گرفت.

۷- اینترنت اشیاء برای ساختن مدل های جدید و استفاده از داده ها، بیشتر 
مورد توجه قرار خواهد گرفت.

8- خدماتی با ارزش افزوده بیشــتر ارائه خواهد شد.
۹- اســتفاده از زنجیره بلوکی فرآیندهای بیمه ای را ســاده سازی خواهد 

کرد.
۱0- واقعیت افزوده بیشــتر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

تغییراتی که به واســطه بســط و پیشــرفت تکنولوژی در صنعت بیمه 

ایجاد شــده اســت، تمامی فعالیت های شــرکت های بیمه را در طول 
زنجیره ارزش از طراحی و توســعه محصول تا بازاریابی، قیمت گذاری، 
پرداخت خسارت و .... تحت تأثیر قرارداده است. این تغییرات به گونه ای 
اســت که نقش ســنتی بیمه گران به عنوان جبران کننده خسارت، به نفع 
نقش مشــاوری مدرن برای جلوگیری از خســارت و مدیریت ریسک ها، 

کمرنگ تر شده است.
بیمه گران همچنین از تکنولوژی برای ارائه خدمات دیجیتال به مشتریان، 
که تبادل اطالعات بیشتری را ممکن می کند استفاده می کنند. همزمان 
با ارائه این خدمات ارزشــمند، دسترســی به اطالعاتی تسهیل می شود 
که می تواند عملیات بیمه گری را دقیق تر کند. از ســوی دیگر اســتفاده از 
تکنولوژی در طول زمان، بســیاری از هزینه های بیمه گری را کاهش 
خواهــد داد و می تواند در عمل به ســرمایه گــذاری مجدد در واحدهای 
طرح و توسعه شرکت ها و طراحی محصوالت جدید بیمه ای منجر شده 
یــا کاهــش هزینه ها و درنتیجه کاهش قیمــت بیمه نامه ها را رقم زند. 
در هر حالت انتظار می رود که در این روند مشــتریان شــرکت های بیمه، 

تجربه بهتری از دریافت خدمات از ایشــان داشته باشند.
در این میان اســتارت آپ هایی نیز پا به عرصه حضور گذاشــته اند که 
شــرکت های بیمه و مشــتریان آنها را با ارائه خدماتی همراهی می کنند، 
که بعضًا پیشــتر توســط واسطه های بیمه ای و یا حتی خود شرکت های 
بیمه ارائه می شده است. اینشورتک ها بیشتر در زمینه بیمه های اشخاص 
فعالنــد و در بیمه هــای تجاری به صــورت محدودتر در حوزه مدیریت 

ریســک و جلوگیری از خسارت، فعالیت می کنند.
اینشــورتک ها همچنین در حوزه فروش دیجیتال به شــرکت های بیمه 
کوچک و متوســط خدماتی را ارائه می دهند. شــرکت های بیمه اگرچه 
استراتژی هایی مختلف در حیطه تکنولوژی دارند، اما براساس گزارشات 

چهره آتی 
صنعت بیمه
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بین المللی، ســرمایه گذاری در اینشــورتک ها در 20۱۶ افزایش زیادی 
یافته اســت و 2/۳ ســرمایه گذاری مزبور توسط شرکت های بیمه تأمین 
شــده است. براساس رویکردهای اســتراتژیک متفاوت، برخی دیگر از 
شــرکت های بیمــه قراردادهای کالنی را با غول هــای تکنولوژی منعقد 
کرده انــد، یــا برخی انکوباتورها و مراکز نوآوری درونی تدارک دیده اند و 
در کنار همه اینها کنسرســیوم هایی از شــرکت های بیمه برای استفاده 

بیشــتر و پیشــبرد دانش در حوزه زنجیره بلوکی تشکیل شده است.
مهم تریــن فرآینــدی که در شــرکت های بیمه تحــت تأثیر تحوالت 
تکنولوژیــک قــرار گرفته اســت، فرآیند توزیع اســت. توزیع به معنای 
چگونگــی ارائــه خدمات و محصوالت بیمه ای به مشــتری یا در بیانی 
عام تر نحوه تعامالت شــرکت های بیمه با مشتریان شــان، بخش مهمی 
از فعالیت شــرکت های بیمه اســت. توزیع را نمی توان تنها در کانال های 
فروش خالصه کرد. بلکه از منظر مدیریتی، این فرآیند شامل دسترسی به 
اطالعات درخصوص محصول بیمه ای قبل از فروش، مذاکره درخصوص 

قیمت و شــرایط قرارداد، فروش و خدمات پس از فروش اســت.
درحال حاضر یکی از مهم ترین کانال های توزیع نسبتًا جدید بانک-بیمه 
اســت که عرضه محصوالت بیمه ای توســط شبکه شعب بانکی صورت 
می گیرد. اتحادهای اســتراتژیک بین بیمه گران خرده فروشــی ها، دفاتر 
پستی و... به عنوان شیوه دیگری از توزیع محصوالت بیمه ای مطرح شده 
اســت. در حقیقت کانال های توزیع سنتی که از نمایندگان، کارگزاران و 
پرســنل شرکت های بیمه تشکیل شده بود، با کانال های توزیعی متشکل 
از ایشــان به همراه تلفن، موبایل، وب ســایت، بانک و ســایر واسطه ها 

جایگزین شده است.
اگرچــه همچنــان به خاطــر ماهیــت بیمــه به عنوان یــک خدمت و 
پیچیدگی های ذاتی انواعی از بیمه ها، تعامالت رودررو و فروش مستقیم 
هنوز جایگاه ویژه ای دارد. به هر طریق گســترش روزافزون اینترنت و 
پیشــرفت تکنولوژی، اگرچه تغییراتی بطئی را در صنعت بیمه رقم زده 
اســت، اما با ســرعت گرفتن تحوالت تکنولوژیک، در آینده ای نزدیک 
مشــتریان خرد خواهند توانســت تقریبًا تمامی نیازهای بیمه ای خود را 
از راه دور و به واســطه کانال های توزیع دیجیتال تأمین کنند. بنابراین 
بهتر اســت واســطه های بیمه ســنتی به جای مقاومت در برابر تغییر، با 

بازنگری روش های ســنتی خود ســهمی در ایجاد تغییر داشته باشند.
به نظر می رسد صنعت بیمه ایران راه نسبتًا دشواری در همراهی با صنعت 
بیمه جهانی در پیش رو داشــته باشــد. اســتفاده از تکنولوژی در سطح 
چند اپلیکیشــن، فروش آنالین تعداد محدودی از محصوالت بیمه ای، 

مقاومت شــبکه فروش در تغییر رویه های ســنتی، مقررات بازدارنده یا 
اصــوالً عــدم وجود مقررات حامی نوآوری و فعالیت اینشــورتک ها، تنها 
تعداد محدودی از نشــانه های دشــواری انطباق با تحوالت تکنولوژیک 

صنعت بیمه جهانی است.
بازنگری مقررات موجود و تدوین مقررات خوب برای فعالیت اینشورتک ها 
یکی از مهم ترین موضوعات در گذار از مقررات گذشته به مقررات جدید 
اســت. باید توجه داشــت حفظ مقررات موجود و عدم تمهید مقرراتی که 
زمینه نوآوری و اســتفاده از تکنولوژی را فراهم آورد، در عمل به مثابه 
ســپری مدافع برای شــرکت های کمتر نوآور و فعالین ســنتی بازار بیمه 
عمــل می کنــد. همچنین مقررات باید تمهیــدات الزم برای حمایت از 

بیمه گزاران و ســایر ذی نفعان را در این فضای جدید در نظر گیرند.
از دیدگاهی عام تر، شــاید یکی از مهم ترین آفت های تحریم در دورانی 
که پشــت ســر گذاشتیم دسترسی اندک به پیشرفت های اتفاق افتاده در 
حوزه دانش فنی و تکنولوژی بوده اســت. در این خصوص بســیار مهم 
اســت که نهادهای حرفه ای صنعت بیمه فعال شــده و سعی در پر کردن 

شــکاف بین وضع موجود و ایده آل برآیند.
اگرچــه در دوران پــس از برجام اقتصــاد ایران که دومین اقتصاد بزرگ 
خاورمیانه و شــمال آفریقا اســت، با منابع بزرگ نفت و گاز و جمعیت 
جــوان تحصیلکــرده، و صنعــت بیمه تقریبًا 8 بیلیون دالری که به دلیل 
ضریــب نفــوذ اندک هنوز ظرفیت فراوانی برای رشــد دارد، جلب توجه 
می کند. اما باید توجه داشت که اتصال به بازارهای بین المللی، همچنان 
نیازمند بهبود ســایر عوامل داخلی و خارجی اســت. از منظر مدیریتی، 
تصمیم گیری برای هر مشارکت/سرمایه گذاری در اولین قدم با تحلیلی 
از شــرایط سیاســی، حقوقی، اقتصادی و تکنولوژی آغاز می شــود. قرار 
گرفتن تکنولوژی همپایه ســه متغیر دیگر نشــان دهنده اهمیت شــایان 

توجه آن است.
با چنین دیدگاهی به نظر می رســد، صنعت بیمه ایران برای اســتفاده 
از فرصت هــای بالقــوه در دوران جدیــدی که پیش روی دارد، ناگزیر از 
همراهی و همراستایی با تحوالت جاری جهانی است. برای این منظور 
تدارک زیر ســاخت های قانونی چه در حوزه ســرمایه گذاری و چه در حوزه 
فعالیت های بر پایه تکنولوژی و حمایت از فعالیت اینشــورتک ها، امکان 
تبعیت از مقررات را برای ســرمایه گذاران خارجی و شرکت های متمایل 
بــه همکاری با صنعــت بیمه ایران، فراهم می آورد و هزینه همکاری با 

ایشــان را برای شرکت های بیمه ایرانی، کاهش می دهد.
*کارشناس ارشد صنعت بیمه  
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محمود اسعدسامانی* نگارنده
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صنعــت بیمه های بازرگانی نقش بســیار مهمی در توســعه متوازن 
فعالیت ها و بقای چرخه اقتصادی جوامع و کشورها دارد. تصور پویایی 
اقتصادی بدون مکانیزم بیمه مخدوش به نظر می رســد. بســیاری از 
ماجراجویی های گذشــته، حال و آینده بشــر در به چالش کشــیدن 
پیچیدگی های فناوری و مخاطرات محیط طبیعی، بدون برخورداری 
از نوع یا انواعی از پوشش های بیمه ای، از اساس ناممکن بوده، هست 
و خواهد بود. تجربه شکســت یک پروژه اکتشــاف و توســعه میدان 
نفــت و گاز فراســاحلی، عــدم موفقیت در پرتاب و در مدار قرار دادن 
ماهواره ها و در نمونه ای بسیار ملموس تر، ریسک ها و مخاطراتی که 
محصوالت در حال حمل زمینی، هوایی و دریایی را تهدید می کنند، 
تنها نمونه هایی کوچک از ماجراجویی هایی اســت که بدون پوشــش 

بیمه ای، دســت زدن به آن ها تقریبًا غیرممکن است.
فرآینــد بیمه در کلی ترین شــکل به ســه مرحلــه قبل، حین و بعد از 

حادثه قابل تقســیم اســت. در اســاس، بیمه گر و بیمه گزار در مراحل 
اولیه پیش از صدور بیمه نامه و قبل از آن که خســارت یا بحرانی در 
میان باشــد، در خصوص چند و چون پوشــش بیمه ای مذاکره کرده و 
توافق می کنند. صرف نظر از این که کدام یک از انواع پوشــش های 
بیمه ای مورد نظر طرفین است، مسیر تقریبًا یکسانی طی می شود:

الف( دریافت )فرم( پیشــنهاد بیمه از پیشــنهاد دهنده یا مشــتری 
)بیمه گزار بالقوه( و بررســی اولیه آن

ب( ارزیابی دقیق و همه جانبه ریسک )عنداللزوم بازدید کارشناسی 
از ریســک توسط ارزیاب ریسک شرکت بیمه گر(

ج( در صورت موافقت بیمه گر با ریســک پیشــنهادی؛ تنظیم بیمه 
نامــه با در نظر گرفتــن کلیه جزئیات اطالعات حاصله از بندهای 

الف و ب
مهم ترین وظیفه بیمه گر، انجام مراحل ســه گانه فوق به شــکل 
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حرفه ای، تخصصی و تا حدود زیادی محتاطانه و با رعایت اصول 
و الزامات اخالق حرفه ای است. در این میان، ارزیابی جامع، دقیق 
و کارشناسی ریسک بسیار با اهمیت است. چنانچه ارزیابی ریسک 
که بخش مهمی از فرآیند مدیریت ریســک عملیات صدور بیمه 
)Underwriting( را تشــکیل می دهد، به شــکل صحیح، دقیق و 
کامل صورت بگیرد و نتایج آن در تنظیم و صدور بیمه نامه منعکس 
شود؛ ضمن آن که برای بیمه گر و بیمه گزار منافع قابل مالحظه ای 
دارد، به طور مســتقیم در پویایی و مانایی چرخه اقتصادی جامعه 
اثرگذار اســت و به طور غیر مســتقیم نیز اثرات مثبت اجتماعی و 
فرهنگی دارد. در حقیقت، ارزیابی ریســک امکان ایجاد شــرایط 

بــردـ  برد برای تمامی ذینفعان را فراهم می کند.
بیمه گر در هنگام وقوع حادثه هیچ مســؤلیتی بر عهده ندارد، چرا 
که تخصص و امکاناتی برای مدیریت بحران در اختیار ندارد. قدر 
مسلم، پس از فروکش کردن شرایط بحرانی، مسؤلیت رسیدگی به 
خســارت ها و جبران آنها مطابق با مفاد قرارداد بیمه ای، بر عهده 
بیمه گر اســت. بهترین رویکرد که متضمن منافع بیمه گر، بیمه 
گزار و کل جامعه است، سختگیری بیمه گر در هنگام صدور بیمه 
نامه از طریق ارزیابی جامع و فراگیر ریســک های پیشــنهادی و 
مدیریت صحیح ریســک ها در هنگام تنظیم قراردادهای بیمه ای 
است. اگر این شرایط محقق شود، امکان تسهیل در خدمت رسانی 
بیمه گر در طول دوره اعتبار پوشــش بیمه و به ویژه ســهولت در 
پرداخت خسارت ها، فراهم می شود. حوادث تلخ و تأسف بار که هر 
از گاهی در کشور روی می دهد و منجر به از بین رفتن سرمایه های 
انسانی و مالی می شود، نشان دهنده این حقیقت است که متأسفانه 
ارزیابی ریســک به شــکل قابل مالحظه ای، مهجور و مورد غفلت 

قرار گرفته است.
پیامد قطعی ارزیابی ریسک قبل از صدور بیمه نامه و متعاقبًا ارزیابی 
دوره ای ریسک هایی که از شرایط ناایمن و پرخطری برخوردارند، 
بایســتی منجر به ســختگیری و حتی عدم صدور پوشش بیمه ای 
توســط شرکت های بیمه شــود. این موضوع به عنوان یک نقطه 
تاریــک و منفــی در کارنامــه بیمه گزار تلقی شــده و باعث وارد 
آمدن فشــار مثبت بر وی برای ارتقای ســطح ایمنی و پیشگیری 
از خسارت شود نیز بایستی محرومیت هایی را در پی داشته باشد. 
مثاًل« محرومیت بیمه گزار از دریافت تسهیالت بانکی و نظایر آن.

بنابراین:

۱. اســاس کار بیمه گــری ایجــاب می کند کــه بیمه گر مبتنی بر 
عقالنیت، احتیاط، محافظه کاری، حرفه ای گری و به اتکاء بررسی 
آمار و ســوابق خســارتی گذشــته و پیش بینی احتماالت آینده و 
در چارچوب توانگری مالی خود که بایســتی مبتنی بر ریســک 
)Risk-based( محاســبه شود، ریسک دیگران )بیمه گزاران( 
را بپذیرد و جبران خسارت های آینده و احتمالی آنان را تقبل کند.
2. انجام این مهم، مستلزم اینست که بیمه گر فرآیندهای منسجم 
و مبتنی بر مدیریت ریسک، برای عملیات پذیرش ریسک و صدور 
بیمه نامه داشــته باشــد. شکســت بیمه گر در انجام این عملیات، 

مســاوی با ورشکستگی و محو وی از بازار خواهد بود.
۳. قدرمســلم، موفقیت در انجام فرآیندهای پذیرش و صدور بیمه 

نامه مســتلزم شناخت و ارزیابی دقیق ریسک است.
در صنعت بیمه های بازرگانی، رشته های بیمه ای متعدد و متکثری 
وجود دارد که شــامل انواع پوشــش های بیمه زندگی و غیر زندگی 
می شــود. همانطور که یک نفر نمی تواند به تمامی انواع مختلف 
رشــته های بیمه ای تبحر و تســلط داشته باشد، ارزیاب ریسک نیز 
نمی توانــد در تمامــی انواع رشــته ها، فعالیت کرده و حتی در یک 
رشــته بیمه ای خاص مانند بیمه های آتش سوزی و خطرات تبعی 
نیز نمی توان از یک نفر برای ارزیابی ریســک فعالیت های کاری 
مختلف اســتفاده کرد. به عنوان مثال، نمی توان انتظار داشــت که 
یک نفر بتواند ارزیاب ریســک واحدهــای صنعتی مختلف مانند 
صنایع سیمان، اتومبیل، نفت و گاز، نیروگاه های برق، ... باشد؛ لذا 
رویکرد تربیت ارزیابان ریسک و تخصصی کردن ارزیابی ریسک 
بایستی در دستور کار قرار گیرد و جهت گیری به سمت تخصصی 
کردن این فعالیت در رشــته های بیمه ای مختلف سوق داده شود.

هــدف اصلــی از نــگارش ایــن مختصر، جلب توجــه مدیران و 
کارشناســان ســطوح مختلف صنعت بیمه کشــور به این موضوع 
مهم اســت که اهمیت و جایگاه ارزیابی ریســک در صنعت بیمه 
کشور چندان جدی گرفته نشده و حتی مورد غفلت نیز واقع شده 
و مهجور مانده اســت. خوشــبختانه، بیمه مرکزی با درک اهمیت 
ارزیابــی ریســک قبل صدور بیمه نامــه، مجموعه اقداماتی را در 
دســتور کار قرار داده اســت که انشــاءاهلل به تدریج اطالع رسانی 

الزم انجام خواهد شد.
مدیرکل توســعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران

ویژه سالروز  بیمه
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A plan by Chinese and Russian officials to set 
up a payment system to boost the use of their own 
currencies in bilateral and international trade is 
imperative, Chinese experts said on Sunday, to counter 
what they called the US dollar›s hegemony in the 
global payment system.

While a China-Russia payment system to boost the 
use of the yuan and ruble in cross-border transactions 
might initially have a limited impact, it could gain 
momentum if the US continues to abuse the dollar›s 
dominant position in the existing payment system, 
experts noted.

US unilateral sanctions, which have created serious 
risks for other economies and US companies too, are 
pushing major economies, including China, Russia and 
the EU, to seek a separate system that could reduce 
such risks.

China and Russia agreed to boost the use of the 
yuan and the ruble in bilateral and global trade during 
a visit by Russian Prime Minister Dmitry Medvedev 
to China earlier this month. The two countries have 
already begun to draft a pact.

Medvedev said that China and Russian should have 
set up such a payment system ‹10 years ago› and that 
US sanctions pushed the two countries to pursue the 
plan, according to RT. Russia is facing tough sanctions 
from the US and its allies, while China is engaged in a 
bitter trade war with the US.

‹This is indeed a very necessary move because 
there is always a risk in relying entirely on the dollar,› 
said Chen Fengying, a research fellow at the China 
Institutes of Contemporary International Relations. 
‹Given the dollar›s hegemony, the US could inflict 
harm on any country it wants at any time, even US 
companies.›

However, the new payment system might be 
initially limited to China-Russia bilateral transactions 
and will have minimal impact on the current system 
dominated by the US dollar, analysts said.

‹To put it simply, neither the yuan nor the ruble 
have achieved a level of internationalization that 
gives them the kind of power the dollar currently 
wields,› Dong Dengxin, director of the Finance and 
Securities Institute at Wuhan University of Science and 
Technology, told the Global Times.

Ma Bin, an assistant researcher at the Center for 
Russia and Central Asia Studies, Fudan University, also 
pointed out that the roles China and Russia play in the 
global trade-payments system will affect ‹the outcome› 
of any attempt to replace the US dollar.

Given the relatively small roles China and Russia 
play in the current system, ‹it›s more realistic to reduce 
the proportion of [the use of the dollar], if the intention 
is to reduce reliance on the dollar,› Ma told the Global 
Times.

However, Dong pointed out, the initiative might 
gain speed because the US› abuse of the dollar›s 
hegemony has pushed many economies to actively 
pursue a separate payment system.

‹If more economies seek to establish a separate 
system, even if they don›t work together, it will 
certainly help to reduce the dominant role of the dollar 
in the global financial system,› Dong said, adding 
that the global payment system is likely to become 
‹multipolar and regionally focused› to replace the 
single system based on the dollar.

In light of the US› recent sanctions on Iran, the 
EU has also moved to set up a payment system to 
keep doing business with Iran, while avoiding such 
sanctions, media reports said.

Yuan-ruble payment system ‘can counter 
US hegemony’
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As the media maintain high 
pressure on Saudi Arabia and 
its backers to punish the killers 
of journalist Jamal Khashoggi, 
murdered in the Saudi Consulate in 
Istanbul on October 2, the US and 
Europeans are seemingly trying to 
consign the case to the dust bin of 
history.

It is anticipated that the Saudis 
will try “rogue operatives” involved 
in the killing of Khashoggi, and 
the US Congress will move to 
temporarily downgrade military 
ties with Saudi Arabia and restrict 
arms sales to the kingdom. But it 
appears unlikely that Washington 
would push to block Crown Prince 
Mohammed bin Salman from 
becoming the next king.

Saudi Foreign Minister Adel 
al-Jubeir dismissed calls for 
removal of bin Salman, labeling 
the leadership as a “red line.” This 
means that if the US dethrones 
bin Salman, a severe blow would 
be dealt to US-Saudi bilateral 
relations, which would eventually 

force Riyadh to turn to US rivals, 
China and Russia, upending the 
alliance with Washington that has 
lingered on for more than seven 
decades.

However, shifting alliances, 
though not impossible, is at least 
difficult. The Saudis’ weakness in 
security and military terms will 
force them to remain reliant on the 
West. Mutually, the West requires 
Saudi oil and partnership in its 
geopolitical rivalry with Iran.

While the US knows no reliable 
alternative to the Saudi family for 
ruling the country, any attempt 
to kneecap bin Salman would 
intensify a power struggle among a 
cluster of princes.

As US President Donald Trump 
has signaled time and again, he will 
use his capacity as commander in 
chief to do his utmost to save bin 
Salman, who has also forged a cozy 
relationship with Trump’s aide and 
son-in-law, Jared Kushner.

The Saudi prince was sidelined 
during the official “photo family” 

of world leaders and other 
dignitaries at the G20 summit in 
Buenos Aires, Argentina. However, 
French President Emmanuel 
Macron and British Prime Minister 
Theresa May have promised to 
approach bin Salman and broach 
the subject that has isolated him.

Given that the crown prince 
remains unmuzzled, another snake 
in the Middle East would scale the 
ladder for them and the region. 
The prospect of another Saddam 
Hussein ascending to power poses a 
potentially grave threat against both 
the Middle East and Europe.

The US Congress and 
European countries are using the 
Khashoggi case as leverage to draw 
concessions out of Saudi Arabia to 
make the country change course on 
the Yemen crisis and the inter-Arab 
quarrel with Qatar. If some kinds of 
deals are reached on these issues, 
the US and Europe would let bin 
Salman off the hook.

*Hormoz Baradaran is an Iranian 

journalist.

How would US try to install next Saudi king?
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destabilize the Middle East and 
embolden hardliners.

Economic sanctions are state 
aggression. The new sanctions 
imposed by the US against Iran are 
broadened to embrace any country, 
company or individual dealing with 
Tehran. A few lucky “friends” of 
Donald Trump – China, India, Iraq, 
Turkey, Korea – may escape.

The EU has also promised to 
help companies that resist, but that 
may not count for much. Almost 
every international corporation 
does some business with the US. 
Trump’s edict that his enemy’s 
friend is his enemy is a declaration 
of war on his friends.

It is hard to think of a good 
reason for this action. Economic 
sanctions are the ultimate soft 
power, virtue signaling by rich 
states against poor ones. They 
supposedly work by inducing an 
impoverished populace to rise 
up and demand their government 
surrender.

They never do. Sanctions 
mostly strengthen and embattle 
those in power – North Korea, 
Cuba and Iran being cases in point. 

Sanctions against Russia over 
Crimea have been utterly pointless.

Ironically Iran is one of 
the few places where sanctions 
may have had some – limited – 
effect, in edging Tehran towards 
the 2015 nuclear treaty with 
President Obama. That was largely 
because Iran retained elements 
of democratic accountability. 
That accountability must have 
evaporated in the US’s breach of 
faith. There is no evidence that 
Iran has reneged on its treaty 
undertakings.

Trump protests at Iran’s support 
for “bad guys” across the Middle 
East. But that was not in the 
treaty, nor should it be the West’s 
business.

The US’s unilateral breach 
of the deal is not just an offence 
against international order, and 
probably law. By extending the 
sanctions to his allies, Trump 
has broken faith with them too. 
More serious, the sanctions will 
strengthen Tehran’s military and 
religious centers of power against 
the more liberal commercial ones. 
This will drive Iran further towards 

Russia and towards involvement 
in the region’s Islamist conflicts. 
To some forces, Trump is a 
dream American, a stupid and a 
belligerent one.

Economic war weakens the 
poor and the middle class, and 
strengthens autocracy. Because it is 
“non-violent” and largely cost-free 
to the aggressor, it precipitates 
no crisis and no pressure for 
resolution. The conflict just drags 
on, widening the gap between rich 
and poor states. Sanctions are the 
bluntest weapon in the foreign 
policy armory.

The hope now must be that 
after recent congressional election, 
Trump will seek some deal with 
the ayatollahs that he can label a 
victory, Korea-style. If so, bring 
it on. For the time being, the US 
president is harming his allies 
and aiding his enemies. He is 
destabilizing the Middle East and 
aggravating his wider campaign 
against global free trade. There is 
nothing good in it.

*Simon Jenkins is a columnist for the 
Guardian, from which the above article 
was taken.

Trump’s sanctions against Iran help US enemies 
and weaken its friends
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Treasuries in September, 
according to the latest data, but 
experts said on Sunday that the 
move is aimed at supporting the 
yuan rather than getting back at the 
US amid the ongoing trade war.

According to data released by 
the US Treasury on Friday, China 
held 1.15$ trillion of US Treasuries 
by the end of September, down 
by about 13.7$ billion from the 
previous month.

China is still the largest holder 
of US Treasuries.

Some overseas media reports 
have suggested that China might 
sell off US Treasuries as a tactic 
in the trade battle with the US. 
For example, a commentary 
published in April by the financial 
information website Market Watch 
noted that China might move to 
unload its stockpile of bonds in an 
effort to ‹punish› the US by driving 
up the US› borrowing costs.

A BBC report in July also noted 
that selling US bonds would be one 
effective way for China to get back 
at the US.

Supporting the yuan
Experts said that the sale of 

US bonds shows the Chinese 
government›s determination to 
support the yuan. The currency 
is currently facing depreciation 
pressure, partly because of the 
protectionist measures taken by 
the administration of US President 

Donald Trump.
‹In recent months, the 

depreciation pressure on the yuan 
has been fairly strong, which has 
forced the government to intervene 
and support the currency. In order 
to do that, the government has to 
sell some US bonds in exchange 
for US dollars, and then sell those 
dollars to buy yuan,› Zhou Yu, 
director of the Research Center 
of International Finance at the 
Shanghai Academy of Social 
Sciences, told the Global Times on 
Sunday.

Zhou noted that the yuan›s 
exchange rate against the US dollar 
is approaching 7, which is seen as a 
bottom line.

‹The government wants 
the yuan to stabilize more than 
anything else, as continuous 
depreciation might trigger capital 
outflows, which would create risks 
for the domestic economy,› Zhou 
said.

The yuan›s central parity rate 
against the US dollar stood at 
6.9377 on Friday, compared with 
6.5079 on January 2, the first 
trading day this year.

But Zhou cautioned that if the 
US dollar continues to rise and the 
trade dispute worsens, the yuan 
could weaken past the level of 7 to 
the dollar, which would prompt the 
Chinese government to take more 
measures to support the currency.

Not retaliation

But experts have clarified that 
China has not sold US bonds as a 
means of retaliation against the US.

Yu Fenghui, a professor at the 
Huazhong University of Science 
and Technology, said that one 
reason for the sale of US bonds 
might have been concerns that their 
price will soon slip as there are 
rising worries that the US economy 
is headed for a decline.

‹Also, I don›t think dumping 
US bonds, which will lead to a 
plunge in US Treasury prices, will 
do China any good, because China 
is the largest holder of US Treasury 
bonds,› Yu told the Global Times.

Japan also cut its holdings of 
US Treasuries by 1.9$ billion to 
1.028$ trillion in September, the 
lowest level since October 2011, 
according to the US Treasury data.

Zhou said that if China wanted 
to get back at the US by selling 
off bonds, it would have sold them 
in larger quantities and faster. But 
China›s selling of US bonds has 
been at a very moderate pace and to 
a limited extent.

‹I don›t think that›s malicious 
selling,› Zhou said. ‹Besides, 
supporting the yuan could ease the 
trade dispute as the US does not 
want to see a weak yuan either,› 
Zhou said.

Economic sanctions never 
work; they are a blunt tool that will 

China sells US Treasury bonds to support yuan, 
not to hit back over trade war: experts
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has already been started by the 
US with the Trump administration 
adopting the populistic and 
nationalistic “America First” 
policy, declaring a trade war on 
all its trade partners, resorting to 
sanctions towards countries that 
are against its strategies, deploying 
more nuclear weapons in Europe 
and pulling the US out of the INF.

There are, however, a number 
of differences between the first and 
second Cold Wars:

While the first Cold War was 
based on a bipolar and ideological 

and military confrontation, the 
second one is being launched 
in a globalized and multipolar 
atmosphere characterized by 
economic domination-seeking 
efforts.

During the first Cold War, the 
US had the upper hand and global 
support. However, in the second 
one, it has turned into an isolated 
member of the international 
community, failing to receive any 
international support.

The most important feature 
of the present Cold War is that a 

united Europe has lined up against 
the US, putting up a global front 
characterized by multilateralism in 
the face of US unilateralism.

China, a military power and the 
world’s second largest economy, 
along with Russia, is capable 
of dealing severe military and 
economic blows to the US in a 
second Cold War.

The second Cold War launched 
by the US is, in essence, aimed 
at compelling other states to pay 
ransom to Washington, depriving 
the Trump administration of any 
international credit.

In the present Cold War, unlike 
the previous one, the US is no 
longer a global superpower and 
sees its political influence over the 
international community waning.

A report issued by the US 
National Defense Strategy 
Commission, whose board 
members are appointed by the 
House and Senate Armed Services 
committees, claimed Washington 
would be at risk of losing a major 
war with either key rivals, Russia 
and China.

The extent of the growing US 
unilateralism has led Europe to 
shift focus from Washington to the 
East.

Apparently, unlike the first one, 
the probable outcome of the second 
Cold War for the US would be 
nothing but a fiasco for the country.

*Hossein Ziaee is a freelance Iranian 
journalist

Trump-launched second 
Cold War would lead to 

fiasco for US
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The widening gap between the 
world powers on the two sides of 
the Atlantic Ocean has, at present, 
become noticeable more than ever.

This claim was backed up by 
the sensational and rousing speech 
by French President Emmanuel 
Macron in the German federal 
parliament (the Bundestag), his 
reemphasis on forming a united 
European army and the necessity 
of standing against US unilateral 
policies and, more importantly, 
German Chancellor Angela Merkel 
voicing strong support for him and 
his remarks.

This came as addressing a 
trade conference in Paris last 
week, French Finance Minister 
Bruno Le Maire warned that 
the world currently faced a new 
Cold War over trade triggered 
by tensions between China and 
the US, describing as perilous 
Washington’s trade policies toward 
Beijing.

 “The real risk now is that we 
enter into a Cold War between 
China and the United States,” said 
Le Maire, “in which all countries, 
including Europe, come out 
losing. This open trade war will 
be economic suicide for the whole 
world. It is quite simply stupid.”

On the other hand, speaking 
at the Asia-Pacific Economic 
Cooperation (APEC) summit last 
week, Chinese President Xi Jinping 
harshly lambasted egocentric US 
economic policies, calling on the 
world to unite against it.

In addition, Moscow is on its 
toes to react duly in the face of 
Washington’s belligerent policies 
following the US’ threat of a 
unilateral withdrawal from the 
1987 Intermediate-range Nuclear 
Forces Treaty (INF) with Russia 
— dating from the Cold War, that 
has kept nuclear missiles out of 
Europe for three decades — and 
the plan by the North Atlantic 
Treaty Organization (NATO) to 
deploy more US nuclear weapons 
in Europe.

Apparently, the growing 

differences between Europe and 
the US on the one hand, and an 
increase in Washington’s hostilities 
toward Beijing and Moscow, on 
the other, are inevitably laying the 
groundwork for a second Cold 
War.

In fact, the international 
community is currently witnessing 
attempts by Donald Trump to 
shape his latest political behavior 
in the international arena: An 
ongoing effort to launch a second 
Cold War.

This new round of Cold War 

By: *Hossein Ziaee
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largely in vain.
In July 2017, over 120 nations 

adopted the international treaty 
banning possession of nuclear 
weapons by the nine nuclear 
weapon states. This attempt at 
getting such a historic resolution 
approved in order to universally 
ban possession of nuclear weapons 
by all UN member states was 
scuttled by the nuclear-weapon 
states themselves.

Impediments to 
Denuclearization of the Middle 
East

In 1974, Iran formally 
presented the proposal for 
establishing the Middle East 
nuclear-weapons-free-zone in a 
resolution submitted to the United 
Nations General Assembly with 
Egypt as a co-sponsor. Since then, 
despite numerous UN resolutions 
to create a Middle East free of 
weapons of mass destruction 
(including nuclear warheads), 

Israel remains the single state in the 
region to have gone nuclear.

The Iran nuclear deal was a 
step forward in terms of nuclear 
non-proliferation. As President 
Barack Obama said, “the Iran deal 
is the most robust and intrusive 
inspections and transparency 
regime ever negotiated for any 
nuclear program in history.” The 
regionalization of the Iran deal 
could have been a great step toward 
nuclear weapon free zone in the 
Middle East.

Instead, the U.S. withdrawal 
from the Iran nuclear deal limited 
the possibilities of creating a 
Middle East free from nuclear 
weapons. The “withdrawal 
doctrine” of President Trump’s 
administration, which has led to 
pulling back from effective arms 
control agreements along with his 
administration’s plans to modernize 
U.S. nuclear arsenal, is inimical to 
the premise of both regional and 

universal disarmament. For the 
first time since President Truman, 
a U.S. president has so blatantly 
dismissed the premise of reducing 
nuclear arsenals.

In today’s world, sober political 
analysts now agree that possession 
of nuclear weapons—once an 
assurance of security—barely does 
anything to protect countries from 
threats and insecurities. Hence, 
further modernization of nuclear 
armaments will only serve to 
undermine the peace and stability 
of this planet. It will also push 
the world toward a cataclysmic 
great powers conflict that is so 
reminiscent of the outdated Cold 
War mentality.

The difference, however, is 
that in the context of the Cold 
War, the polarized international 
politics and the constant threats 
of nuclear annihilation focused 
peace efforts increasingly on law 
and adjudication. The NPT was 
one such conspicuous result. In 
contrast, the “withdrawal doctrine” 
of the Trump administration is 
pushing the world to the brink of 
a new nuclear arms race. Nothing 
endangers the planet more than 
nuclear weapons. Only a renewed 
effort to negotiate nuclear 
disarmament and non-proliferation 
agreements can reduce this urgent 
threat.

*Hossein Mousavian is a Middle East 

Security and Nuclear Policy Specialist 

at Princeton University and a former 

spokesman for Iran’s nuclear negotiators. 
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Iranian ex-diplomat and former nuclear negotiator 
Hossein Mousavian in an article referred to US 
withdrawal from Iran nuclear deal saying Trump is 
forcing the world into a nuclear arms race.

The “withdrawal doctrine” of the Trump 
administration is pushing the world to the brink of a 
new nuclear arms race, Mousavian said in his article.

The full text of Mousavian’s article that originally 
appeared in lobelog.com is as follows:

In an interview with the daily Neue Osnabrücker 
Zeitung, German Foreign Minister Heiko Maas 
announced a German-led initiative on global 
disarmament, warning that technologically advanced 
weapons can soon transform science fiction into 
“deadly reality.” This announcement came a few 
weeks after President Trump declared that the United 
States plans to withdraw from the Intermediate-Range 
Nuclear Forces Treaty (INF), which was ratified 
in 1988. State managers in the European Union 
recognize the crucial need to embark on universal 
disarmament even if the current U.S. government 
remains oblivious.

For about five decades during the Cold War, a 
nuclear arms race between the Soviet Union and 
the United States constantly threatened the peace 
and security of the world. However, advances in the 
destructive capacities of military technologies, which 
drastically raised the cost of nuclear wars in economic 
and human terms, produced a mutual deterrence 
between the two leading superpowers. This political 
reality of mutually assured destruction meant that 
the line of demarcation between victory and self-
annihilation is extremely thin.

Hence, observing the magnitude of the destructive 
capacity of nuclear weapons, both superpowers 
became increasingly aware of the importance of 
mutual reduction of their nuclear stockpiles.

Gloomy Prospects for Nuclear Disarmament
Prior to the implementation of the INF Treaty, 

another crucial international instrument—the Treaty 
on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons Treaty 
(NPT)—has served as the cornerstone of the global 
nuclear non-proliferation regime. The NPT provides 

legal and technical mechanisms to facilitate the pursuit 
of nuclear disarmament by the nuclear-weapon states. 
More importantly, Article VI of the treaty legally 
obligates five nuclear states namely, United States, 
Russia, China, France, and the UK to “complete 
disarmament under strict and effective international 
control.”

Over the past five decades, none of the NPT-
designated nuclear weapon states has meaningfully 
engaged in negotiations to complete disarmament of 
their nuclear weapons. Worse, they have set agendas 
to enhance and modernize their nuclear capabilities 
at enormously high costs. For instance, modernizing 
the U.S. nuclear arsenal will cost an estimated 1.7$ 
trillion over the next 30 years, which is equivalent 
to the GDP of Canada! Hence, the biggest violators 
of the core tenets of the NPT are the five designated 
states who possess nuclear weapons.

The NPT-designated countries are not the only 
ones who continue to violate the treaty. Those who 
have failed to join the treaty in the first place have, 
with the exception of North Korea, have escaped the 
repercussions of failing to join such an important 
international treaty. India, Pakistan, and Israel are non-
signatories of the NPT that possess nuclear weapons, 
but international efforts at disarming them have been 

Disarmament: 
The forgotten 
premises of 

 Non-Proliferation
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