ﮐﻤﭙﯿــﻦ اﻋﺘﺮاﺿــ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤــﻪ – ﺑﺮرﺳــ از
زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺧﯿﺮا در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﺎم ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻋﺘﺮاﺿ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﺷﻮد .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺒ اﺳﺖ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﻪ
ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺻﻨﻒ ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻋﺘﺮاﺿ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﭼﻪ ﺟﻬﺘ دارد و ﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺑﯿﺎورد.

ﺑﺮرﺳ ﮐﻠ
اﻋﺘﺮاض اﺻﻠ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪی ﺷﻤﺎرهی  ۳۷۰۲۳/۴۰۳/۹۶ادارهی ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪی ﺑﯿﻤﻪی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
 ۳۱/۰۳/۱۳۹۶اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺎﻗﺪ دﻓﺘﺮ )ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ  ۵۴و ﺑﻨﺪ  ۳آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪی  (۲/۷۵در دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ را ﻣﺠﺎز
ﺷﻤﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺠﻮز ﺻﺪور ﻧﺪارﻧﺪ وﻟ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺣﻀﻮر آنﻫﺎ را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزارﯾﺎﺑ و ﻣﻌﺮﻓ ﻣﺤﺼﻮﻻت و
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺠﺎز ﺷﻤﺮده اﺳﺖ .ﺳﻮاﻟ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣآﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن – ﭼﻪ آنﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ داﺷﺘﻦ دﻓﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ
ﺑﺪون دﻓﺘﺮﻫﺎ‐ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧ ﺑﺮای ﺑﺎزارﯾﺎﺑ و ﻣﻌﺮﻓ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ،ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻣﺗﻮان
ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾ از ﻣﺤﻞﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ و ﻋﺮﺿﻪی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯿﻤﻪای ﺑﭙﺮدازﻧﺪ اﺷﺎره ﮐﺮده.
در ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﺑﺪون اﯾﺠﺎد اﻧﺤﺼﺎر از ﮔﺮوﻫ از اﻓﺮاد ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺘ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﻣﻨﻊ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دارای دﻓﺘﺮ در اﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﻧﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﻤﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺣﻘ از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دارای دﻓﺘﺮ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺷﺪه .ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ دارد ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻮک ﺗﯿﺰ اﯾﻦ ﭘﯿﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻤﺎران ﺧﻮد و ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘ ﺑﻪ
ﺗﻌﺒﯿﺮی ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﺑﺮرﺳ دﻗﯿﻖﺗﺮ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را از دو ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺗﻮان ﺑﺮرﺳ ﮐﺮد:
 ‐۱ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺻﻨﻔ
 ‐۲ﻧﺎه ﺑﺎزارﯾﺎﺑ

ﺟﻨﺒﻪی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺻﻨﻔ
رﯾﺸﻪی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﻣﮔﺮدد ﺑﻪ زﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪی  .۵۷در آن زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻮد .دﯾﺪ
ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﻌﻀ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ورود اﻓﺮادی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﻞ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺎ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪی  ۷۵رﻓﻊ
ﺷﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ از اﯾﻦ اﻓﺮاد در اﯾﻦ ﺻﻨﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﯾ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻫﻢ از اﯾﻦ آب ﮔﻞآﻟﻮد ﻣﺎﻫ ﮔﺮﻓﺖ و ﻗﺮاردادی ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺑﺴﺖ .ﺑﺎ
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪی  ۵۷ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ در دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد .ﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﺎ اﮔﺮ ﭼﻪ رواﻟ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘ ﻃ
ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟ ﮐﺎری ﺑﺮ ﺧﻼف آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد )در واﻗﻊ اﯾﺮاد اﺻﻠ از آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد( ﺣﻀﻮر اﯾﻦ اﻓﺮاد در دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﻼل دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن وﻗﺖ ﺑﯿﻤﻪی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ آن واﮐﻨﺸ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ
ﺷﻠ ﺑﺎ رای دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ ﺷﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻮن ﺑﺮ ﻣﻨﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﺪور در دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﻧﻤﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺧﻼف آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﻫﻤﺎن
ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻨﻌ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺣﺘ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺑﺮای ﺑﺎزارﯾﺎﺑ در ﻧﺎﻣﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﭘﺲ ﻧﻤﺗﻮان
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺻﻨﻔ را از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ در ﺧﻄﺮ دﯾﺪ و ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻋﺘﺮاﺿ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﻫﻢ ﻣﻨﻄﻘﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاﺿ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

دﯾﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ
در ﻋﻠﻢ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ،ﻣﺒﺤﺜ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزارﯾﺎﺑ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻی اﻓﺮاد در اﻧﺘﻈﺎر ،ﺑﺮای ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ اﺷﺎره ﻣﺷﻮد .در دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﭼﻨﯿﻦ زﻣﺎنﻫﺎﯾ ﺧﯿﻠ ﻧﺎدرﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ در ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘ ﺑﻪ وﻓﻮر دﯾﺪه ﻣﺷﻮد و ﺟﺎ دارد روی آن ﮐﺎر
ﺷﻮد.

دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﻫﻢ ﯾ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ درﺳﺘ
از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻣ ﺑﺎﺷﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ.
ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻋﺘﺮاﺿ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪی اﺗﻔﺎﻗﺎت دﯾﺮ ﻣﺗﻮاﻧﺪ دو ﺟﻨﺒﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ :ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ .اﮔﺮ اﻓﺮاد ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ درﺳﺘ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺎ ﯾ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺣﺴﺎب ﺷﺪه و ﻋﻠﻤ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮﺻﺘ اﺳﺖ ﻃﻼﯾ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ،آن را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺻﻨﻔ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻓﻘﻂ ﯾ اﺗﻔﺎق اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارم ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ
درﺳﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﯾ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ.

