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معاون وزیر  اقتصاد از فرارهای مالیاتی با بیمه نامه پرده برداشت

پول شویی با بیمه عمر؟

دو روی سکه اقتصاد مهاجرت

شرق: پول شــویی با بیمه عمر و فرار مالیاتی موضوعی است که به تازگی هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد، به آن اشاره کرده 
و گفته اســت که باید با این نوع پول شویی مبارزه شود. کارشناســان صنعت بیمه می گویند معافیت مالیاتی بیمه های عمر و 
امکان دریافت وام و تسهیالت با این بیمه نامه موجب تخلفات و فرار مالیاتی شده است اما علی فرزین، دبیر بیمه های زندگی 

سندیکای بیمه به «شرق» می گوید که مبالغ بیمه عمر در ایران خرد است و با این مبالغ کوچک امکان پول شویی وجود ندارد.

معاون  وزیر اقتصاد: پول شویی به صنعت بیمه رسید
اخیرا هــادی خانی، معاون وزیر امور اقتصــادی و دارایی خبر داد 
که مصادیقی از پول شــویی در فرایند خریــد و بازخرید بیمه های عمر 
گزارش شــده است. به گزارش ایسنا او گفته است که: «در بحث بیمه 
عمر گزارش هایی داریم که مصادیق پول شویی در آنها وجود دارد؛ به 
این صورت که به اسم بیمه عمر، سرمایه گذاری انجام می شود، بعد از 
مدتی پول را با یک خسارتی که به بیمه پرداخت می کند، خارج و وارد 
چرخه اقتصادی می کنند». او در ادامه خواستار استفاده از ظرفیت های 
قانونی جهت دسترســی دســتگاه های متولی مبارزه با پول شویی به 
داده های مالی شد تا بیش از پیش از تخلفات و فساد جلوگیری شود. 
خانی در حالی از مصادیق پول شویی در صنعت بیمه خبر می دهد که 
پژوهشگران صنعت بیمه می گویند که در تمام جهان صنعت بیمه به 
دلیل ماهیتی که دارد از بخش های بســیار جذاب برای پول شــویی به 
حساب می آید. همچنین تحقیقات و بررسی های صورت گرفته در زمینه 
پول شویی در بخش بیمه نشــان می دهد که بیش از دوسوم از موارد 
پول شــویی در بخش بیمه جهان مرتبط با بیمه عمر و فقط یک سوم 
آن مربوط به بیمه عمومی است. در ایران نیز تحقیقات بسیاری درباره 
این موضوع صورت گرفته از جمله بررسی انجام شده، پژوهش سعید 
صفدریان، کارشناس ارشد توســعه اقتصادی و برنامه ریزی و ضرغام 
عســگری، کارشناس ارشــد علوم اقتصادی و مدرس بیمه است. این 
تحقیق در واقع تحلیل تجربی رابطه پول شــویی و تقاضای بیمه عمر 
در ایران طی ســال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۰ است که ثابت می کند در دوره 
موردنظر نوسانات مربوط به تقاضای بیمه عمر بر نوسانات پول شویی 
تأثیر داشته است. این مقاله که در همایش بین المللی بیمه و توسعه 
سال ۹۲ ارائه شده، یکی از راه های پول شویی را تقاضای بیمـــه عمـر 
معرفی و تأکید می کند ناظران به عنوان شناســایی کنندگان منابع بروز 
پول شویی و تصمیم گیران برای کاهش آن نقش بسزایی در کنترل این 

پدیده ایفا می کنند.
پول شوی ها با  بیمه نامه عمر  دقیقا  چه  می کنند؟

دو ســال پس از این تحقیق نیز کتابی تحــت عنوان «نگاهی به 
تخلف و تقلب در صنعت بیمه» منتشــر می شود که نویسندگان آن 
یعنی نظرعلی صالحی نژاد و بهروز آرمان فر در آن هشــدار دادند که 

«با توجه به گســترش روزافزون بیمه های زندگی در ایران، پول شویی 
در صنعت بیمه می تواند یکی از موانع رشــد و توســعه صنعت در 
سال های آتی باشد». این کتاب درباره روش های پول شویی در صنعت 
بیمه نیز توضیحاتی ارائه کرده اســت و در بخشی از این پژوهش به 
روشی که به گفته معاون وزیر اقتصاد از آن برای پول شویی استفاده 
شــده هم اشــاره می کند: «یکی از روش های مؤثر این است: شوینده 
پول ابتدا با پرداخت وجه نقد اقدام به خرید محصول بیمه ای می کند 
و سپس در اســرع وقت قرارداد را فسخ و پولش را دریافت می کند. 
تحت پوشــش بیمه قراردادن یک دارایــی گران قیمت از طریق یک 
حواله انتقالی بانکی با نرخ باالی حق بیمه و سپس درخواست لغو 
قرارداد و گرفتن پول، از جمله این فنون است». پژوهشگران همچنین 
هشــدار می دهند که در کشــورهای در حال توســعه، بخش بیمه 
بیشتر در معرض آسیب پول شویی است و دلیل آن هم مستثناکردن 

اقدامات و تدابیر احتیاطی در کشورهای در حال توسعه است.
پول شویی  قانونی

محمد ترابی، کارشناس بیمه، در پاسخ به این سؤال که پول شویی 
در حال حاضر ناشی از کدام مشکل یا خأل قانونی در بیمه عمر است، 
توضیح می دهد: در بخشــی از این موضوع، بحث معافیت مالیاتی 
مطرح اســت چون قانونی وجود دارد که بر اســاس آن هر کســی 
بیمه نامه عمر خریداری کرده باشــد، از معافیــت مالیاتی برخوردار 
می شود. این اولین بخشی است که می تواند مورد سوءاستفاده برخی 
برای فرارهای مالیاتی قرار بگیرد. بخش دوم نیز که به نظر می رســد 
مورد اشــاره آقای خانی بوده، بــه آیین نامه مصوب شــورای عالی 
بیمه های زندگی بازمی گردد. به گفته ترابی در متن آیین نامه مصوب 
ذکر نشــده که بیمه خریداری شــده تا چه زمانی منــع بازخرید دارد 
بنابرایــن در حال حاضر وقتی فردی بیمه نامه  عمر خریداری می کند 
در هر زمانی که بخواهد می تواند بازخریدش کند یا حتی روی آن وام 
دریافت کند. او تأکید می کند که در واقع تمام این موارد قانونی هستند 
و تحت لوای قانون اتفاق می افتند و این گونه نیست که برای ارتکاب 

به آن الزم باشد قانونی دور زده شود.
آیین نامه ای  برای   اجرانشدن

بد نیست نگاهی هم به آیین نامه اجرائی قانون مبارزه با پول شویی 

در صنعت بیمه بیندازیم تا مشــخص شــود این آیین نامه تا کجا در 
شــرکت های بیمه ای اجرا می شــود؟ فصل دوم این آیین نامه درباب 
شناسایی ارباب رجوع است. شناســایی اولیه شخص حقیقی ایرانی 
تنها شامل دریافت شــماره ملی و کدپستی محل سکونت و تطابق 
آن با اصل کارت ملی اســت اما برای شناسایی کامل حتما باید پنج 

مورد زیر دریافت شود:
۱. معرفی نامــه معتبــر با امضــای حداقل یک نفر از مشــتریان 
شناخته شــده یا اشــخاص مورد اعتماد یــا معرفی نامــه از یکی از 

مؤسسات اعتباری دارای مجوز.
۲. اطالعــات از ارباب رجوع در مورد ســوابق ارتباط با اشــخاص 
مشــمول و اســتعالم از اشــخاص مذکور به منظور تعیین صحت 

اطالعات ارائه شده.
۳. جواز کسب معتبر به ویژه درباره مشاغل غیرمالی که بیشتر در 
معرض پول شویی قرار دارند، از قبیل طالفروشان، فروشندگان اشیای 

گران قیمت، بنگاه های معامالت امالک و خودرو.
۴. گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب یا 

از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی.
۵. اطالعات درباره نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین 

سطح گردش مورد انتظار ارباب رجوع در حوزه فعالیت خود.
شناســایی اولیه شخص حقوقی نیز براســاس شناسه ملی و کد 
پستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق آن با اصل یا تصویر 
مصدق کارت شناسه صورت می گیرد؛ اما شناسایی کامل او مشمول 

دریافت چهار مورد زیر است:
۱. اطالعات راجع به نوع، ماهیــت و میزان فعالیت ارباب رجوع 

به منظور تخمین سطح فعالیت مورد انتظار.
۲. اطالعات درخصوص اساسنامه، شرکت نامه، سهام داران عمده، 
نوع فعالیت، تأمین کنندگان منابع مالی شــخص حقوقی، مؤسسان، 

مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان.
۳. اطالعات مربوط به رتبه بندی شرکت از مراجع ذی ربط.

۴. تعهــد از مدیران و صاحبان امضا مبنی بر اینکه آخرین مدارک 
و اطالعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه داده اند و متعهد شوند 
هر نوع تغییر در موارد مذکور را بالفاصله اطالع دهند. این موارد تنها 

مربوط به شناسایی ارباب  رجوع از طرف شرکت های بیمه ای است؛ به 
این معنا که در کنار لحاظ این موارد الزم است سایر بندهای آیین نامه 
از  جمله به روزرسانی شش ماه یک بار اطالعات ثبت شده در سیستم 
و اســتعالم اطالعات ارائه شــده از طرف ارباب رجــوع از پایگاه های 

اطالعاتی ذی ربط نیز صورت بگیرد.
مبالغ بیمه های عمر در  ایران  خرد   است

با تمام اینها باید دید آیا ســندیکای بیمه هم ادعای هادی خانی، 
معاون وزیر اقتصاد، مبنی بر پول شــویی در بیمه هــای عمر را تأیید 
می کنــد؟ علــی فرزین، دبیر بیمه هــای زندگی ســندیکای بیمه، در 
گفت وگو با «شــرق» صراحتا گفته های معاون وزیر اقتصاد مبنی بر 
وجود پول شــویی در بیمه های عمر را رد می کنــد و می گوید: خوب 
است که جناب خانی مواردی که فرمودند گزارش شده را ارائه دهند؛ 
چون اساســا مبالغ حق بیمه بیمه های عمر اکنون در کشــور ما به 
اندازه ای نیســت که پول شــویی در آنها معنی داشته باشد؛ حتی اگر 
فردی بخواهد بیمه را یکجا خریداری کند، در بیشترین حالت به یک 
میلیارد تومان هم نخواهد رســید. با این مبالغ خرد چطور پول شویی 
ممکن می شــود؟ اصال مزیت بیمه عمر برای پوشــش بیمه فوت و 
حیات این اســت که با مبلغ ناچیز قابل خرید است. از این رو صحبت 
آقــای خانی از دیــدگاه نظری می تواند مطرح باشــد؛ ولی از جایگاه 
عملــی نه. چون پول شــویی معنایی دارد و معنایش این اســت که 
شــخصی پول کثیفی را که از جرم اولیه به دست آورده، وارد کرده و 
در فرایندی آن را تطهیر می کند؛ از این رو بنده بعید می دانم در صنعت 
بیمه اصال مصداق بارزی از پول شویی را بتوان مشاهده کرد. او برای 
اثبــات ادعای خود به دو موضوع اشــاره می کنــد؛ یکی میزان حق 
بیمه های پرداخت شــده و دیگری فرایند احراز هویت در شرکت های 
بیمه ای. فرزین توضیح می دهد: کل حق بیمه پرداخت شده بیمه های 
زندگی در سال ۱۴۰۱ تاکنون حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است. 
توجه کنید که این مبلغ مجموعا در ۳۴ شرکت بیمه جمع آوری شده 
اســت. اگر همین عدد را برای سال گذشــته فرض کنیم، با توجه به 
اینکه ســه میلیون و ۲۰۰ هزار بیمه نامه صادر شــده؛ یعنی برای هر 
بیمه نامــه حدودا پنج  میلیون تومان در ســال حق بیمه داده شــده 
اســت. در میان چنین مبالغ خردی قطعا اگر پول شویی و جابه جایی 

مبالغ درشــتی در این مبالغ اتفاق می افتاد، کامال قابل تشخیص بود. 
شما فقط کافی اســت این اعداد و ارقام را با ارقام سوءاستفاده هایی 
که در این چند ســاله در جاهای دیگر رخ داده، مقایسه کنید تا ببینید 
حتــی کل این ۱۸ هزار میلیارد تومان در ســال عــدد درخورتوجهی 
نیســت. بر اســاس قوانین، امکان خرید بیمه عمر به صورت یکجا و 
البته بازخرید آن ظرف چند ماه وجود دارد. فقط اگر در پنج سال اول 
قرارداد بیمه عمر، بیمه نامه را بازخرید کنید، شرکت بیمه از اندوخته 
شــما بخشــی را جهت هزینه هایی مثل هزینه صدور، هزینه کارمزد 
نماینده، هزینه پوشــش های بیمه ای، هزینه های معاینات پزشــکی 
و... کســر می کند و مابقی آن را به عنوان مبلغ بازخرید بیمه عمر به 
شــما پرداخت خواهد کرد. در چنین شرایطی چگونه می توان درباره 
ســالمت این فرایند اطمینان حاصل کرد؟ آن هم درحالی که تجارب 
شخصی مردم از مواجهه با شــرکت های بیمه ای نشان می دهد که 
برخی بندهای آیین نامه مبارزه با پول شــویی علنا مورد سهل انگاری 
قرار می گیرد. این سؤالی است که فرزین به آن این طور پاسخ می دهد: 
درباره بحث اجرای آیین نامه پول شــویی شاه بیت ماجرا همان احراز 
هویت اشخاص است و به همین دلیل هم به جز خود هر فرد و اقوام 
درجه یک او، شخص دیگری نمی تواند برای فرد، بیمه خریداری کند. 
البته بحث خرید بیمه عمر برای کارگر یا کارمند از سوی کارفرما تنها 
استثنائی است که در صنعت بیمه پذیرفته شده است. طبیعتا در این 
نوع خرید بیمه احراز هویت پیچیده تر است؛ اما در مقابل حق بیمه ها 
مبالغ بسیار کوچکی است. پس در این صورت باز هم امکان پول شویی 
وجود نخواهد داشت. دبیر بیمه های زندگی سندیکای بیمه در پاسخ 
به این پرسش که چرا در فرایند احراز هویت برای خرید بیمه های عمر 
مطابق آیین نامه مبارزه با پول شــویی، شرکت ها درخواست مدارکی 
مانند جواز کسب یا معرفی نامه نمی کنند نیز عنوان می کند: این موارد 
مربوط به خرید بیمه های عمر نمی شوند. مهم ترین مرجع قانون بیمه 
در سال ۱۳۱۶ نوشته شده که در ماده ۲۳ آن آمده وقتی فردی بخواهد 
برای فرد دیگری بیمه عمر خریداری کند، باید موافقت کتبی آن فرد 
را بگیرد که در همین راستا همه فرم های پیشنهاد شرکت های بیمه 
در این باب شفاف سازی کامل انجام می دهند و مشخصات و امضای 
بیمه گزار و بیمه شــده در این فرم ها می آید. ســختگیری ها در این باره 
حتی به قدری زیاد اســت که اگر کادری بخواهد برای فرزندش بیمه 
زندگی خریداری کند، الزم است امضا و موافقت پدر را هم ارائه دهد.

قوانین   موجود   بازدارنده   هستند
او تأکید می کند که اگر رقم بیمه درشــت باشد، شرکت های بیمه، 
عموما مشــکوک می شــوند و  بیمه نامــه را صادر نمی کننــد. «مثال 
کمی پیش مــوردی مراجعه کرد و خواهــان پرداخت حق بیمه یک 
میلیارد تومانی شــد، این مورد گزارش شــده و به علت عدم اطمینان 
خدمت بیمه ای به او پرداخت نشد». فرزین همچنین به این پرسش که 
«آیا ایجاد محدودیت در زمان بازخرید بیمه های زندگی می تواند موجب 
بازدارندگی کافی از جهت مبارزه با پول شــویی باشد؟» پاسخ می دهد: 
بیمه حق بازخرید را برای بیمه گزار قائل شــده؛ چرا که باید راهی برای 
خروج از قرارداد نیز وجود داشته باشد؛ اما برای بازخرید زودهنگام بیمه 
نرخ های مشخص شــده که از مبلغ خرید کسر می شود، این نرخ ها کم 
نیستند و بازدارندگی کافی دارند برای مثال برای بازخرید زودهنگام بیمه 
شما چیزی حدود ۱۰ درصد از حق بیمه پرداختی کسر شود. اگر مبالغ 
بزرگ باشــد طبیعتا ۱۰ درصد آن هم رقم بزرگی خواهد بود و از این رو، 

هم حقوق بیمه گزار حفظ شده و هم قانون بازدارنده است.

چهارشنبه
۵ بهمن ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۸۱

...غروب که می شــد خسته و کوفته، از ســر کار برمی گشت و هنوز غذایی 
مختصــر از گلویــش پایین نرفته، همچــون ۱۰، ۱۲ نفر همشــهری هایش، در 
گوشــه ای از اتاق، از شدت خستگی به خواب می رفت و خواب می دید. خواب 
می دید همســر و فرزندانش به او لبخند می زنند و با چشــمانی نگران، منتظر 
بازگشــت او هســتند تا با پولی که در مدت مهاجرتش با کار سخت و سنگین 
به دســت آورده است، زندگی بهتری را برای آنان رقم بزند. این تصویر، تصویر 
آشــنا و ملموسی از بسیاری از مهاجران اقتصادی است که در وطن خویش، یا 
کاری پیدا نمی کنند یا دستمزدهایشان آن قدر کم است که تکافوی زندگی آنها 
را نمی دهد. این تصویر می تواند تصویر مهاجری از یک روســتا یا شهر کوچک 
به شــهری بزرگ باشــد، یا تصویر یک مهاجر هندی و بنگالدشی به کشورهای 
حوزه خلیج فارس، یا تصویر یک مهاجر ترک به کشور آلمان یا شاید هم تصویر 

یک ایرانی در کشوری در گوشه ای از دنیا!
قصه مهاجرت

به یقیــن، قصــه مهاجرت را تنها بــرای ایرانی ها ننوشــته اند و تا جایی که 
بشــر به یاد دارد، حدیث کوچ و مهاجرت، قصه پرغصه انســان از ابتدا تاکنون 
بوده و شاید تا همیشــه دنیا هم باشد. تا زمانی که مبادالت انسان ها براساس 
«پول» نبود، آنان بیشتر به دنبال سرزمین هایی با آب وهوای بهتر و شکار بیشتر 
می گشــتند. چرخ روزگار گشت و گشت تا شاهد بزرگ ترین مهاجرت داوطلبانه 
مردم در ســال های ۱۸۵۰ تا ۱۹۱۴ شد. مهاجرت وسیعی که ساالنه، حدود یک 
میلیون نفر، خود را به ســرزمین جدیدی می رســاندند و بانک جهانی هم در 
گزارشــی به مهاجرت حــدود ۱۰ درصد جمعیت جهانــی در این دوره زمانی 
اشاره کرده است. تأثیر این مهاجرت وسیع را می توان در تغییر ترکیب جمعیتی 
بسیاری از کشــورهای نیم کره غربی جهان مشاهده کرد؛ برای مثال، حدود ۱۵ 
درصد از جمعیت ایاالت متحده آمریکا، خارجی های متولد کشــورهای دیگر 
و بیشــترین تعداد این مهاجران نیز از اروپا بودند و تقریبا هم زمان با مهاجرت 
اروپاییان، مهاجران چینی و ژاپنی نیز آمدن به سواحل غربی آمریکا را از طریق 

هاوایی آغاز کردند.
جدی شدن اقتصاد مهاجرت

شــاید آغــاز توجه جدی به اقتصــاد مهاجرت -که رشــته جدیدی از علم 
اقتصاد نیز به شــمار می رود- را بتوان ســال های پــس از جنگ جهانی دوم 
دانست. کشــورهای اروپایی که در حال بازسازی کشورهایشان بودند، مرزهای 
خود را به روی مهاجران گشــودند تا بتوانند بازســازی اقتصادشان را زودتر به 
ســرانجام برســانند. مهاجران ترک در آلمان را می توان یکی از قابل توجه ترین 
مهاجــران پس از جنــگ جهانی دوم دانســت. براســاس گزارش ســازمان 
بین المللی مهاجرت، تعداد کل مهاجران در سراســر جهان در دو قرن اخیر، با 
افزایش قابل توجهی همراه بوده اســت. آمار مهاجران در سال ۲۰۰۰، معادل 
۱۵۰ میلیون نفر، در ســال ۲۰۱۰ معادل ۲۱۴ میلیون نفر بوده و در سال گذشته 
به ۲۸۱ میلیون نفر رســیده اســت و به عبارتی، بیش از سه درصد از جمعیت 
کــره زمین را مهاجران تشــکیل می دهند. بدون تردید، یکــی از عوامل اصلی 
محرک مهاجرت در دنیا، عوامل اقتصادی اســت. به گفته سازمان بین المللی 
کار، حدود نیمی از جمعیت کل مهاجران بین المللی، خانه و کاشــانه خود را 
به امید یافتن شــغل یا فرصت های شــغلی بهتر ترک می کنند. جنگ یا آزار و 

اذیت های سیاســی و مذهبی هم جزء دالیــل اصلی مهاجران برای ترک وطن 
خویش به شــمار می رود. از نمونه های جدیدی کــه در این زمینه می توان به 
خاطر آورد، جنگ داخلی ســوریه اســت؛ جنگی که حاصل آن، مرگ بیش از 
۲۰۰ هزار نفر و گریختن بیش از پنج میلیون نفر به عنوان پناهنده به کشورهای 

همسایه و اروپایی بود.
ویژه بودن ایرانیان مهاجر

درحالی که بسیاری از مهاجران کاری در جهان (از بیش از ۱۰ میلیون مهاجر 
هندی در عربستان و کشــورهای حوزه خلیج فارس و آمریکا تا مهاجران ترک 
و کشورهای دیگر)، بیشترین مقدار دســتمزد و درآمد خویش را به کشورشان 
می فرستند و به نوعی، مهاجرت آنان موجب تقویت بنیه اقتصادی کشورشان 
می شــود، این موضــوع، درخصوص مهاجــران ایرانی کمتر صــدق می کند. 
برخالف بســیاری از کشورها، نسبت مهاجران پولدار و ثروتمند و تحصیل کرده 
ایرانی، با مهاجران ایرانی به عنوان نیروی کار ســاده، تفاوت بســیار معناداری 
دارد. درصــد اصلــی مهاجران ایرانــی را در طول چند دهــه اخیر، مهاجران 
تحصیل کرده یا دارای بنیه مالی خوب تشکیل می دهد. بر مبنای پژوهش های 
انجام شده توســط ســازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش های مجلس در 
ســال های گذشــته، ارزش ســرمایه ایرانیان مهاجر تا چهار هزار میلیارد دالر 
برآورد شــده که به تعبیری، به انــدازه چهار برابر صادرات نفت ایران در طول 
یک قرن اســت. براســاس این پژوهش ها، ثروت ایرانیان مقیم خارج در سال 
۱۳۸۶ حدود ۱۳۰۰ میلیارد دالر و ثروت ایرانیان مقیم آمریکا به تنهایی بالغ بر 
۹۰۰ میلیارد دالر بوده اســت. این برآورد در سال ۱۳۹۴، به حدود سه تا چهار 
هــزار میلیارد دالر افزایش یافته بود کــه حدود ۱۰ برابر تولید ناخالص داخلی 
ایران به حساب می آمد. در همین ارتباط تخمین زده می شود ثروتی که توسط 

ایرانیان در آمریکا مدیریت می شود، بالغ بر دو هزار میلیارد دالر باشد.
پخش پول ایرانی ها

بدی ماجرا این اســت که جدا از ثروت بیــش از دو هزار میلیارد دالری که 
ایرانیــان در آمریکا مدیریت می کنند و پول فراوانی که ایرانیان در کشــورهای 
مختلف اروپایی و آسیایی دارند، در مورد ایرانیان، برخالف بسیاری از کشورهای 
مهاجرفرست، به جای ورود ارز و تقویت اقتصاد داخلی، به دلیل سیاست های 
نادرســت اقتصادی و اجتماعی، بیشــتر می توان شاهد مســیر یک طرفه ای از 
خروج سرمایه بود. در ســال های اخیر، بخش قابل توجهی از سرمایه ایرانیان 
مهاجر، به سوی کشورهای در حال توسعه رفته است. مقصد درصد زیادی از 
سرمایه های خارج شــده از ایران، کشورهای امارات متحده عربی، کویت، قطر، 
عمان و... بوده اســت. فقط در ســال ۲۰۱۳ (۱۰ ســال پیش)، حدود ۸۰ هزار 
شــرکت ایرانی در دوبی حضور داشــتند و هزاران ایرانی در بخش مســکن و 

بورس دوبی سرمایه گذاری کرده بودند.
 مالزی، ترکیه، ارمنســتان و گرجســتان هم از جمله کشورهایی هستند که 
در ســال های اخیر، بخش قابل توجهی از ســرمایه و پس انداز ایرانیان مهاجر 
را جذب کرده اند. همه اینها در حالی اســت که گویــا هر رئیس جمهوری که 
در ایران بر ســر کار می آید، بدون توجه به دالیل و ریشه های خروج روزافزون 
آدم ها و ســرمایه ها و بدون وجــود یک اراده قوی برای رفع مشــکالت رونق 
سرمایه و جذب ایرانیان از طیف های گوناگون در اداره کشور، فقط پرونده توان 
مالی ایرانیان مهاجر را در اختیارش قرار می دهند. او هم در فرصت یا مناسبتی 
با ایرانیان مهاجر می نشیند و با لبخند وعده هایی می دهد و حرف هایی می زند 
تا شاید توجه و اطمینان آنان را برای سرمایه گذاری در وطن مادری شان جلب 
کنــد. ولی معلوم نیســت کجــای کار می لنگد که در دهه هــای اخیر ایرانیان 
ثروتمند خارج از کشــور، نه وعده های داده شــده را بــاور کرده اند و نه لبخند 

مقامات رسمی کشور را.
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علی فرزین، دبیر بیمه های زندگی سندیکای بیمه به «شرق» می گوید 
مبالغ بیمه عمر در ایران خرد است و با این مبالغ کوچک امکان پول شویی وجود ندارد


