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یادداشت
بعـــــضی از بیـــمــههـــــا
و نماینــــدگــــا نشــــان یــا
کارفرمایان ،با سودجویی
از اطالعــات هـــویتـــــی
افــراد در دســترس بــرای
کارگرانشــان بیمــه عمــر
افتتــاح میکننــد و بــه این
شــکل بـــــا ســرمایههای
انــدک ســـــرمایهگذاری
تضمینی انجام میدهند

بــا خریــد بیــــمه عمــر و
پرداخت حق بیمه آن طی
مــدت قــرارداد ،اندوخته
بیمهگذار شکل میگیرد.
به این اندوخته براساس
قرارداد ،ســود تضمینی و
سود مشارکت (بهصورت
روزشــمار و مرکب) تعلق
گرفــــــته و در بـــــازههــــــای
زمـــانـــــی طـــوالنـــیتـــــر،
ســرمایهگذاری پرسودی
را رقم خواهد زد

طرح :همشهری /محمد علی حلیمی

سوداگران عمر
ِ

تلخــی ماجــرا اینجاســت
کــه خــــصوصـــــا در ایــن
ســا لهای کرونایــی کــه
دست و دلتان برای جان
به در بردن از این ویروس
هــر روز میلرزیــده،
کســانی روی فــوت شــما
حساب باز کرده باشند

بیمه عمر چگونه ممکن است باعث سرمایهگذاری و سود بیشتر متخلفان باشد؟
گزارش

نگار حسینخانی
روزنامهنگار

گفته میشــود کــه خریــد بیمه عمــر ،از
مطمئنتریــن راههای ســرمایهگذاری برای
داشتن آیندهای امن و آرام است ،اما اگر مراحل
این کار بهدرستی انجام نشود یا شما اطالعات
کافی در اینباره نداشــته باشید ،ممکن است
بهراحتــی آرامشتان به خطر افتــاده و دچار
آسیبهای زیادی شوید .بیمه عمر قراردادی
اســت که طی آن بیمهگر متعهد میشود در
مقابل دریافت حقبیمه در زمانی معین ،مبلغی
را بهعنوان سرمایه یا مســتمری به بیمهگزار
یــا ذینفع تعیین شــده از طــرف او به وارث
قانونیاش بپردازد .اما آیــا به این موضوع فکر
کردهاید که اگر این وارث بهدرســتی انتخاب
نشوند یا آنکه موردنظر شما بوده و ثبت نشود
چه رخ خواهــد داد؟ میدانیم کــه بیمه عمر
درواقع ســرمایهگذاری با سود تضمینی است.
این بیمه عالوه بر آنکه ماهیت سرمایهگذاری
و پسانــداز دارد ،در مواقعــی ماننــد بــروز
بیماریهای خاص ،نقص عضو ،از کارافتادگی،
بازنشستگی و فوت شــخص بیمهگزار نیز به
کمک او یا اشــخاص تحت تکفلــش آمده و
هزینههای آن را تحت پوشــش قرار میدهد.
به همــه این اطالعات بد نیســت ایــن را هم
بیفزایید که بعضی از بیمهها و نمایندگانشان
یا کارفرمایان ،با سودجویی از اطالعات هویتی
افراد در دسترس برای کارگرانشان بیمه عمر
افتتاح میکنند و به این شــکل با سرمایههای
اندک سرمایهگذاری تضمینی انجام میدهند.
اما چطور؟
بیمه عمر برای سود بیشتر

این آگهی شــرکتهایی اســت که بیمه عمر
انجام میدهند :بــا پرداخت مبلــغ ناچیزی
بهصورت ماهانه یا ســاالنه ،میتوانید پس از
زمانی مشخص ،سرمایه قابلتوجهی دریافت
کنید که نسبت به اشکال دیگر سرمایهگذاری،
ســود بیشــتری را نصیب شــما خواهد کرد.
سرمایهگذاری در بیمه عمر ،انتخابی مطمئن،
بدون ریسک و با ســود روزشمار تضمین شده
اســت .این اندوخته بعد از یک سال بهصورت
یکجا (البته پس از کســر کســورات قانونی)
و پس از انقضای 10ســال یا بیشتر ،بهصورت
مستمری قابل برداشت است؛ مثال اگر زمانی
به هر دلیلی ،توان یا قصد ادامه کار را نداشتید،
میتوانید از مستمری بیمه عمر خود استفاده
کنید .بعد از گذشت حداقل 10سال از قرارداد،
میتوانید اندوخته حاصل از پرداخت حق بیمه
عمر را بهصورت مستمری ماهانه دریافت کنید.
این مستمری طبق قرارداد ،میتواند مادامالعمر
یا در بازههای زمانی مشــخص پرداخت شود.
درصورت فوت بیمهشــده ،سرمایه به شخص
درنظر گرفته شده متوفی که توسط بیمهگزار

مشخص شده ،پرداخت میشود .مبلغ سرمایه
متوفی بســته به میزان حق بیمــه پرداختی
و ضریب تشــکیل ســرمایه بیمه عمر تعیین
میشــود .این رویه بین بیمهگر ،بیمهگذار و
بیمهشده اصلی و ذینفع بیمه طی میشود.
بیمهگر ،شرکتی است که فرد متقاضی را تحت
پوشش بیمه عمر قرار میدهد .ذینفع در این
میان اما شخصی اســت که از سوی بیمهگذار
تعیین میشود تا سود حاصل از بیمه به او برسد
یا پس از فوت بیمهشــده ،سرمایه بیمه عمر را
دریافت کند .عبیری که از خســارتدیدگان
بیمه عمر اســت اینگونه وضعیت خود را شرح
میدهد« :حدود 4ماه پیش متوجه شــدم که
2فقره بیمهنامه عمر یکی به نام پسرم که هنوز
به سن قانونی نرسیده و دیگری به نام همسرم
توسط یکی از این شرکتهای بیمه افتتاح شده
است .از اسفندماه سال 95بدون اطالع و رضایت
بیمهشدگان این کار صورت گرفته بود؛ یعنی
بیمهگزار مدارک هویتی پسر و همسرم را ارائه
داده و از طرف آنها امضا کرده بود .از سویی نام
دلخواه خود را بهعنوان ذینفع ارائه میکند که
در هر زمان میتواند با الحاقیه این نام را تغییر
دهد .پس از اطالع وقتی بــا نماینده این بیمه
تماس گرفتم و علت را جویا شــدم؛ اینکه چرا
چنین کاری انجام دادهاند؛ به من اهانت کردند.
همین شد که به یکی از ساختمانهای اصلی
این بیمه در خیابــان مالصدرا مراجعه کردم و
خواســتم بیمهنامهها ابطال شود ،اما در پاسخ
گفتند شــما خریدار بیمهها نیســتید و اجازه
باطل کردن آن را ندارید .ایــن فرد که خود را
حقوقدان معرفی کرده بود با لحنی توهینآمیز
گفت که ما نمیتوانیم هیچ کاری از پیش ببریم
و در اینباره هم هیچ قانونی وجود ندارد».
سرمایهگذاری روی مرگ دیگران

خب ماجرا را در همین نقطــه نگه میداریم.
بگذارید به ســود چنین کاری اشــاره کنیم.
با خرید بیمــه عمر و پرداخت حــق بیمه آن
طی مدت قرارداد ،اندوخته بیمهگذار شــکل
میگیرد .بــه این اندوخته براســاس قرارداد،
ســود تضمینی و سود مشــارکت (بهصورت
روزشــمار و مرکب) تعلق گرفته و در بازههای
زمانی طوالنیتر ،ســرمایهگذاری پرســودی
را رقم خواهــد زد .این اندوختــه بعد از مدت
یک ســال بهصورت یکجا و بعد از 10ســال
بهصورت مســتمری قابل برداشــت است ،اما
درصورت برداشت قبل از سال پنجم ،بهدلیل
کسر هزینههای بیمهگری ،اندوخته از مجموع
پرداختی کمتر اســت .اما بــرای عبیری این
بازه زمانی پر شــده یا نزدیک پر شدن بوده که
متوجه وجود این بیمه شــده و با مشقت آن را
ابطال میکند .این به آن معناست که بیمهگذار
از ســال 95خانواده او را بیمه عمر کرده و آخر
سال 1400سرمایه خود را برداشت کرده است.
محاســبه بیمه عمر و میــزان اندوخته آن به
عوامل مختلفی مربوط است .برای مثال مدت

قرارداد ،میزان حق بیمــه پرداختی و درصد
افزایش ساالنه آن .اما بهطور کلی ،طبق جدول
بیمه عمر که توســط هر شرکت ارائه میشود،
محاسبه بیمه عمر انجام شده و میتوان میزان
ســود تعلق گرفته به اندوخته را محاسبه کرد.
بهطور کلی سود تعلق گرفته به اندوخته بیمه
عمر ،میتواند به ۲۴درصد ساالنه برسد .سود
تضمینی در 2سال اول 16درصد در 2سال دوم
۱۳درصد و سالهای بعد از آن 10درصد است
که علیالحســاب به اندوخته بیمه عمر تعلق
خواهد گرفت .سود مشارکت نیز سود حاصل
از سرمایهگذاری شــرکت بیمه در پروژههای
اقتصادی سودآور است که با بیمهگذار شریک
خواهد شد.
اما تلخی ماجرا اینجاســت که خصوصا در این
سالهای کرونایی که دست و دلتان برای جان
به در بردن از این ویروس هــر روز میلرزیده،
کسانی روی فوت شما حساب باز کرده باشند.
از آنجایی که درصورت فوت بیمهشده ،بیمهگر
موظف است مبلغی را به بازماندگان او پرداخت
کند ،ســرمایه فوت با توجه به مبلغ حق بیمه
و طبق قرارداد با بیمهگر تعیین خواهد شــد،
اما بهطور کلی درصورت فوت بیمهشده بر اثر
مرگ طبیعی ،حدودا مبلغی به میزان 1تا ۴۰
برابر حقبیمه پرداختی ساالنه ،سرمایه فوت به
بازماندگان او تعلق میگیرد .سرمایه فوت را هم
میتوان مانند حق بیمه ،بهطور ساالنه افزایش
داد .این مبلغ بدون نیاز بــه انحصار وراثت به
ذینفعانی که بیمهگــذار پیشتر تعیین کرده
تعلق میگیرد و این همان ســاعتی است که
بیمهگذار و کارفرمای شــما رویش حساب باز
کرده است.
بازگذاشتن دست متخلف با خألهای قانونی

حداقل این مبلغ حدود ماهانه ۵۰هزار تومان
است ،اما نکته دیگری که درباره حق بیمه عمر
باید به آن توجه کرد،این اســت که میتواند
ســاالنه درصدی افزایش بر آن اعمالشــود.
این درصد نیز حدودا در بــازه  ۵تا ۲۵درصد،
به انتخاب بیمهگــذار قابل تعیین اســت .به
سرمایه فوت نیز میتواند ساالنه افزوده شود.
عبیری میگویــد« :پس از ایــن برخوردها با
امور نمایندگان بیمه مرکــزی تماس گرفتم
و توانســتم 2فقره بیمهنامه را ابطال کنم .این
یعنی اصل پول پرداخت شــده به همراه سود
به بیمهگذار کــه هیچ دوســتی و رابطهای با
ما نداشــت ،پرداخت شــد ».اما او که از این
سوءاســتفاده از نام خانوادهاش ناراحت بوده
برای شــکایت ابتدایی به امــور حقوقی بیمه
مربوطه در میدان فردوســی مراجعه حضوری
کرده که هیچ نتیجهای از آن مراجعات حاصل
نشده است .پس از آن حتی به امور نمایندگان
این بیمه خاص در خیابان انقالب تقاطع یادگار
هم مراجعه و از بیمهگذار شکایت کرده است.
پس از مدتی به او گفتهاند که هیچکاری از پیش
نخواهد برد .عبیری در این مرحله شــکایتی

مکتوب به ریاست بازرسی بیمه مرکزی ارسال
میکند« :اسفندماه 1400جلسهای با حضور
ریاست بازرســی بیمه مرکزی و مسئول امور
نمایندگیهای بیمه مرکزی و نماینده این بیمه
که بیمهنامه را صادر کرده بود و رئیس دفتر امور
نمایندگی بیمه ،من و همسرم تشکیل شد .در
تمام جلســه این بیمه خاص محکوم و کارش
خالف دانسته شــد .در همین جلسه نماینده
بیمه در حضور اعضا عنوان کرد شــخصی به
دفترش مراجعه کرده و از طرف آنها امضا و این
بیمهنامهها را خریداری کرده است .درحالیکه
در قانون بیمه عمر بیان شده هر شخص فقط
برای خود میتواند بیمه عمر افتتاح کند .این
به آن معناست که حتی همسرم برای فرزندم
نمیتواند بیمه عمر افتتاح کند؛ چون سرمایه
فوت در بیمهنامههای عمر مطرح میشود».
بهنظر بیمهگذار میتواند بعد از گذشت مدتی
(که این مدت به اساســنامه شــرکت بستگی
دارد) اقدام به فسخ قرارداد کند .در این شرایط،
بیمهگذار معادل ارزش بازخریــد بیمهنامه را
دریافت میکند .عبیری میگوید« :فروردین
1401جوابیه بیمه مرکزی بهصورت مکتوب
به آدرس ما ارسال شد که بیمهنامهها خارج از
چارچوب قانون بیمه مرکزی خریداری شده و
رسمیت ندارد و بیمه مربوطه باید رضایت او را
جلب کند؛ از اینرو عبیری با در دست داشتن
این نامه به امور نماینــدگان این بیمه مراجعه
کرد .اما به او گفته شد که جلسه تشکیل شده و
کمیته رأی خود را صادر کرده است و رضایتی
در کار نیست».
او میگوید کــه تا امروز با بیــش از  50وکیل
مشورت کرده که همگی متفقالقول معتقدند
چون متضرر نشده است نمیتواند شکایتی را
ثبت کند؛ از اینرو نمایندگان آن بیمه خاص از
این رخنه قانونی استفاده کرده و برخالف قانون
برای افراد ضعیف بیمــه عمر افتتاح میکنند:
«آنها با این کار روی زندگی افراد قیمتگذاری
و سرمایهگذاری کرده و جای آنها تصمیمگیری
میکنند .تــا امروز به هر محکمــهای مراجعه
کردهایم نتوانستهایم شکایتی ثبت کنیم .چرا
قانون اجازه میدهــد بیمهگر که فردی غریبه
است با همدستی دفتر بیمه از سرمایهگذاری
روی زندگی و جان افراد به سود برسد؟ نماینده
بیمه اصل و سود حاصل از سرمایهگذاری بیمه
عمر را که از سال 95تا اواخر سال 1400بدون
رضایت و اطالع و آگاهی ما افتتاح شده بود به
بیمهگزار پرداخت کرده است .آیا نباید این فرد
بهعلت تخلف انجام شده مجازات میشد؟»
قانونگذاران ورود کنند

برای رفع این خأل قانونی چه باید کرد؟ ناصر
سیری ،کارشناس بیمه در اینباره میگوید که
در پرسشنامههای این نوع از بیمه امضایی از
بیمهگذار و بیمه شده گرفته خواهد شد« :اگر
کارفرمایی قصد داشته باشد کارگران خود را
بیمه کند باید لیســتی از آنها در اختیارمان

بگــذارد .قراردادهای گروهی هــم اینگونه
است که لیستی به آنها تحویل داده میشود
که اسامی را نوشــته و امضا میکنند .اما اگر
در طول مــدت بیمهنامه شــخصی مراجعه
کرده و بگوید که از این بیمه بیاطالع است،
بیمهنامه ابطال و حق بیمه عودت میشود .اما
فرد بیمهشــده چنانچه از مدارک و هویتش
سوءاســتفاده شده باشــد میتواند در مراکز
قضایی شــکایت خود را ثبت کند ».راهحلی
که سیری پیشــنهاد میکند ،مسیری است
که عبیری پیموده اســت .او میگوید « :در
اینباره نمیتواند شکایت کیفری کند چون به
او گفته میشود که متحمل ضرر نشده است.
تخلف صورت گرفته نیز شامل تخلفات اداری
میشــود .بهطور کلی متخلف نهتنها ضرری
نکرده که سودی نیز نبرده است ».با اینحال
ســیری درباره رونــد کار میگوید در بعضی
بیمهها ذینفعان حتما وراث و خانواده درنظر
گرفته میشــوند .این با بیمهگر است که این
رویه و قانون را در بیمه مورد نظر رصد کرده
باشد« :بیمه میتواند با نماینده خود برخورد
کرده و حتــی بهعلت تخلف صــورت گرفته
کد مجوز فعالیــت او را لغوکند .بیمه مرکزی
حتی میتواند به تخلفات شــرکتهای بیمه
رسیدگی کند».
اما اگر بخواهید بدانید تــا حاال از نام و هویت
شما سوءاستفاده شــده یا برایتان بدون آنکه
بدانید بیمه عمر صادر شــده است یا نه ،باید
به نمایندگــی هر یک از ایــن بیمهها رفته و
با کدملی اســتعالم بگیرید .متأسفانه بیمه
سیستم یکپارچهای ندارد و این شما هستید
که باید برای ایــن کار به یک یک این بیمهها
مراجعه کــرده و جویای نفعی کــه دیگران
ممکن اســت از زندگی و هویت شــما برده
باشند بشوید .ســیری در اینباره میگوید:
«بیمه شاخ و برگهای زیادی دارد ،اما خیلی
از این شاخهها به جایی وصل نیستند .حتی
نمیدانیم بیمه شده در سالمت کامل است یا
خیر و اصل را بر حســن نیت فرد میگذاریم.
اما چنانچه اتفاقی رخ دهــد ،زمان پرداخت
خســارت پرونده فــرد را بررســی خواهیم
کرد ».البته این در حالی اســت که سرمایه
باالیی بــرای بیمه عمر پرداخت نشــود .در
پرداختهای بیشــتر از حد معمــول از فرد
آزمایشهــای کاملی گرفته خواهد شــد؛ از
اینرو برای متخلفان نیز بهتر اســت سرمایه
خــود را در ســبدها و بهعبارتی بیــن افراد
بیشتری تقسیم کنند تا هم درگیر مشکالت
احتمالی شرکت بیمه نشــوند و همه به سود
الزم دست پیدا کنند.
اما ســؤال اصلی اینجاســت که آیا قانونگذار
قصد نــدارد خألهای قانونــی اینچنینی را
برطرف کند؟ خألهایی کــه باعث تخلفاتی
از ســوی مورد اعتمادترین
و امنتریــن مأمــن مردم،
یعنی بیمه صورت میگیرد؟

درصورت فوت بیمهشده،
بیمهگــر مـــــوظف اســت
مبلغــی را بــه بازمانــدگان
او پرداخت کند ،ســرمایه
متوفی بــا توجــه بــه مبلغ
حــق بیمــه و طبق قــرارداد
با بیمهگــر تعییــن خواهد
شـــــد ،امــا بــــهطور کــــلی
درصورت فوت بیمهشــده
بــــر اثـــــر مــــرگ طبـــــیعی،
حــدودا مبلغــی بــه میزان
1تــا  ۴۰برابــر حـــقبیـــــمه
پرداختی ساالنه ،سرمایه
فــوت بــه بازمانــدگان او
تعلق میگیرد

بیمه میتواند با نماینده
خود برخورد کرده و حتی
بهعلــت تخلــف صــورت
گرفته کد مجــوز فعالیت
او را لــــغو کـنــــد .بیـــمه
مرکــزی حتــی میتوانــد
به تخلفات شــرکتهای
بیمه رسیدگی کند

کارشـنــــاســـان معتقدند
بیـــــــمه شــاخ و برگهــای
زیــادی دارد ،امــا خیلــی
از این شاخهها به جایی
وصــل نیــستـــــند .حتــی
نمیدانیم بیمه شــده در
ســامت کامــل اســت یا
خیــر و اصــل را بر حســن
نیت فرد میگذاریم .اما
چنانچه اتفاقی رخ دهد،
زمــان پرداخت خســارت
پرونــده فــرد را بررســی
خواهیم کرد

محمدرضاگیوکی

وکیل پایهیک دادگستری

ازپیشگیریتاپیشگیری
قانون چگونه باید با تخلفات بیمهای
برخورد کند؟

جرائم بیمهای ،چه درخصــوص بیمهگران و
چه بیمهگزاران ،از زمان تاسیس شرکتهای
بیمهای وجود داشته است .از آنجایی که پول
وتبادلهای مالی در این شرکتها وجود دارد،
تخلف نیز ناخــودآگاه در آن بهوجود میآید.
از اینرو چنیــن تخلفاتی مختــص به ایران
نمیشود ،بلکه در کشــورهای دیگر ازجمله
انگلیس ،آمریکا و ...نیز چنین جرائمی وجود
دارد.
اصلیتریــن علت تخلفات و جرائــم در حوزه
بیمه ،منفعتگرایی اســت .اما نکته دیگر آن
اســت که چنین تخلفــات و جرائمی معموال
در 2بخش صورت میگیرنــد؛ جرائمی که با
برنامهریزی انجام شــده و مربوط به بیمههای
کالن اســت که معموال در مراودات ،واردات
و صــادرات بینالمللی صــورت میگیرد .و
جرائمی که بیشــتر از جرائم نخست مبتال و
گریبانگیر مردم است ،تقلبهای فرصتطلبانه
شرکتهای بیمهای است.
تقلب در بیمه همچنین شامل اقسام مختلفی
میشــود که بهعنوان نمونه میتوان به تقلب
در قرارداد بیمههای اتومبیــل ،درمان ،عمر،
آتشسوزی و ...اشاره کرد .با اینحال متأسفانه
در جرائم مربوط به حوزه بیمه ،قانون مدونی
وجود نــدارد؛ قانونی که به شــکلی تفکیک
شده جرائم بیمهای را بررســی کند .از اینرو
صرفا میتوان به ماده 57قانون بیمه اجباری
خسارات واردشــده اشــاره کرد .در این ماده
قانون تخلفات ذکر شــدهاند ،اما بــا فهم این
اصلکه تخلف با جرم متفاوت اســت ،قانون
تفکیک خاصی درباره آن انجام نداده اســت.
تخلف بیشــتر منجر بــه توبیخ خواهد شــد
که معموال چندان هم کارســاز و منعکننده
نخواهد بود .درحالیکه در کشــورهای دیگر
این موارد جرمانگاری شدهاند و شکل برخورد
با جرائم نیز مشخص است .به همینخاطر هر
تخلف صورتگرفته گاه ممکن اســت منجر
به تعطیلی شــرکت بیمه شــود .با این حال،
جرمانگارینشدن تخلفات بیمهای در کشور
ما نیز مانع از برخورد با متخلف نخواهد شد.
مثــا اگــر کســی از اوراق هویتــی دیگری
سوءاســتفاده کند ،ممکن است که در قوانین
مربوط به بیمه مجازات مشخصی برایش وجود
نداشته باشد ،زیرا این ممکن نیست که درباره
هر تخلف قانون مجزایی وجود داشته باشد ،اما
میتوان آن را ذیل قانون کلیتری قرار داد که
شرکتهای بیمهای آنقدر روشن و بدون ترس
دست به تخلف نزنند و نگران از برخورد با آن
تخلف نباشند.
طبق قوانین عمومی اقدامــات صورتگرفته
ذیل قانون مجازات اســامی این موارد قابل
بررســی اســت ،مانند کالهبرداری ،جعل و
استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق
نامشروع .این عناوین کلی شاید به ظاهر هیچ
ربطی به بیمه و حوزه فعالیتهای آن نداشته
باشد ،اما ارکانی است که جرم براساس عنصر
مادی ،قانونی و معنوی میتواند مورد بررسی
قرار بگیرد .وقتی این ســه عنصر حاکم باشد،
جرم تحت شــمول قانون مجازات اســامی
قابل بررســی و مجازات خواهد بــود .این امر
را میتوان در قانون مجازات اســامی 1399
نیز بررسی کرد که شــخصیت حقوقی را نیز
مجازات میکند .مثال اگر شــخصیت حقوقی
مانند شرکتهای بیمه ،دست به تخلف بزنند،
عالوه بر اشخاص ،شــخصیت حقوقی که در
اینجا شرکت بیمه است ،جرمش مورد بررسی
و مجازات قرار خواهد گرفت.
اما قانونگذار ،دســتگاههای نظارتی ،قضایی و
انتظامی ،باید روی 2حوزه تمرکز کرده و نسبت
به آن اقدام کنند؛ پیشگیری قبل از وقوع جرم و
پیشگیری پس از وقوع جرم.
پیشگیری پیش از بهوجود آمدن جرم این است
که به واقع نباید شــرکتهایی مانند شرکت
بیمه که مردم بــه آن اعتماد کردهاند ،از اوراق
تحت حفظ خود سوءاستفاده کنند ،بدونآنکه
اعمالشان در جایی ثبت شود .مثال در سامانه
«سنا» همه موارد مربوط به پروندههای قضایی
را ثبت و به افراد پیامک و اطالعرسانی میکند.
در حوزه بیمه نیز باید چنیــن کاری صورت
بگیرد تا کســی نتواند از اطالعات هویتی فرد
دیگری اســتفاده کند ،زیرا ناآگاهی در چنین
مواردی تضییع حق شهروندی است .از اینرو
در حوزه پیشگیری باید سیســتم بهگونهای
فعالیت کند که ه ر اقدامی در حوزه بیمه صورت
میگیرد ،شخص از موارد بیمهای خود مطلع
شود .متأســفانه در زمینه پیشــگیری کمتر
فعالیتی صورت گرفته است .نکتهای که باید
موکدا مــورد توجه قرار گیرد ،این اســت که
بیشتر تخلفات صورتگرفته بهعلت ناآگاهی
افــراد از قانون و حقوقحقه خود اســت .الزم
است این موضوع در دســتور کار قرار گیرد تا
مردم از حق خود مطلع باشند .حتی میتوان
این پیشنهاد را مطرح کرد که فصل یا عناوینی
به کتابهای درسی دانشآموزان افزوده شود
تا فرد از نوجوانی با قانون و قوانین مربوط بهخود
آشنا شود تا در ســطح عالی تحصیلی نگاهی
اجمالی به قانون داشته باشد.
اما پیشگیری پس از وقوع جرم برخورد شدید و
قاطع با متخلفان است؛ چه این شخص حقیقی،
چه حقوقی ،چه متصل بــه دولت یا هر کس
دیگری باشد ،باید با عمل متخلفانهاش برخورد
و مقابله شــود .همین برخورد قاطع منجر به
کاهش تخلف خواهد بود.

