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به نام خداوند لوح و قلم
زرگوارانی که قصد به قرائت نشریه دانش و سرمایه دارند. سالم به تمامی ب

ــی دارد چــرا  ــرای مــن اهمیــت فراوان یــن نوشــته ب ــوان اول ــه عن ایــن نوشــته ســخن ســردبیر ب
ــردازم. ــد میپ ــریه ش ــن نش ــار ای ــان و انتش نی ــث ب ــه باع ــی ک ــه های ــائل و دغدغ ــه مس ــه ب  ک
،بحــران  دولــت  خالــص  بدهــی  بودجه،افزایــش  شــدید  صادرات،کســری  ســقوط 
خریــد  قــدرت  کاهــش  آن  تبــع  بــه  ارز...و  نــرخ  روز  بــه  روز  مســکن،افزایش  قیمــت 
کاهــش  و  ســرقت  افزایــش  و  بیــکاری  خودکشــی،بحران  آمــار  رفتــن  مردم،بــاال 
رفــاه و کیفیــت زندگــی مردم...بــرای مــن ایــن دغدغــه را ایجــاد کــرد تــا بــه نوبــه 
کنــم. ایفــا  نابســامان  اوضــاع  ایــن  بهبــود  جهــت  در  را  کوچکــی  ســهم  خــود   ی 
مــن  بــا  مشــابه  ای  دغدغــه  کــه  کسانیســت  تمــام  بــا  مــن  صحبــت  روی 
کننــد. گــذر  ممکــن  نحــو  بهتریــن  بــه  شــرایط  ایــن  از  میخواهنــد  و   دارنــد 
ــگاه  ــت دانش ــکده مدیری ــر دانش رت ــجویان ب ــی از دانش ــراه جمع ــه هم ــروردگار ب ــدد پ ــه م ب
ــی کــه امــروزه بیــش  ــرای اشــاعه هرچــه بیشــتر دانــش و ســواد مال ــا ب ــرآن شــدیم ت تهــران ب
ــم. ــان کنی نی ــرمایه را ب ــش و س ــریه دان ــده نش ــا ش ــی م ــک از زندگ ــی الینف ــش جزی  از پی
ــژه دانشــجویان و اســاتید گرامی اســتدعا  ــه وی از کلیــه مخاطبیــن نشــریه دانــش و ســرمایه ب
ــه پیشــنهادات و انتقــادات  ــه حیــث همــکاری و مشــارکت و همچنیــن ارائ مــی نماییــم کــه ب

ــه آیــدی درج شــده مراجعــه فرماییــد. ب
در پناه حق باشید.

@HastiMoraD:آیدی
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روایت بیت کوین، از اپیدمی تا سقوط

روایت بیت کوین، از اپیدمی تا سقوط
و  بيت كويــن همه گيــر شــد  كــه  چــه شــد 
آيــا پايانــي بــراي ايــن شــيوع وجــود دارد؟ 
ــترده ي  ــاي گس ــزارز در دني ــن رم ــن اولي بيت كوي
ــای رمزارزهــا بســیار گســترده  رمزارزهاســت. دنی
اســت. طبــق آمــار وب ســايت Statistia حــدود 
۶۰۰۰ رمــزارز وجــود دارد امــا بیت کویــن باالتریــن 
ــن  ــت بيت كوي ــت. رواي Market cap  را داراس
ــه  ــت ك ــادي اس ــري اقتص ــاي مس از آن روايت ه
پشــت آن علــم و دانشــي عميــق اســت امــا بــه 
راحتــي در ميــان عامــه ي مــردم دهــان بــه دهان 

مي گــردد و طرفــداران بســياري دارد. امــا آيــا تمــام ايــن طرفــداران و معامله گــران بيت كويــن مي تواننــد 
بگوينــد كــه ارزش بيت كويــن در چيســت؟ در واقــع كســر بزرگــي از آن هــا نمي تواننــد بــه ايــن ســوال و يــا 
ســواالت ديگــر در مــورد بيت كويــن پاســخ منطقــي دهنــد! حتــي اگــر بــه آن هــا بگوییــد كــه بيت كويــن 
واقعيتــي حبابــي دارد و ارزش آن ماهيتــي ســفته بازانه دارد نمي تواننــد دليلــي موجهــي بــراي نقــض ايــن 

ــد. پــس راز جذابيــت روزافــزون ايــن رمــزارز چيســت؟   ــار بياورن گفت
با بيت كوين جهان وطن شويد!

نمي تــوان بــراي بيت كويــن مليتــي قائــل شــد )بــر خــالف بســياري ديگــر از پول هــای رایــج کــه حــاوی 
ــت  ــي نيس ــا بانك ــور و ي ــت، كش ــچ دول ــرل هي ــت كنت ــن ارز تح ــد(. اي ــای ملی گرایانه ان ــر و پیام ه تصاوی
ــان وطــن شــدن. در  ــر اســت در راســتاي هــدف جه ــي موث ــن قدم ــرن 21 بيت كوي ــن ســبب در ق ــه ای ب
نتیجــه ايــن ارز را می تــوان روایتــی تلقــی کــرد كــه ميــان آنارشيســت ها و آزادي خواهــان قــرن بيســت و 

يكمــي طرفــداران بســیاری دارد.
پاي هيچ شخص ثالثي در ميان نيست!

طبــق مقالــه ي منتشــر شــده بــه وســيله  ي ساتوشــي ناكوموتــو خالــق بيت كويــن، سيســتم ايــن ارز همتــا 
ــبكه اي از  ــط ش ــه توس ــزي بلك ــك مرك ــا بان ــت ي ــيله ي دول ــه وس ــه ب ــا ن ــت و تراكنش ه ــا اس ــه همت ب

رايانه هــا تاییــد مي شــوند. 
داستان رازآلود قهرمان بيت كوين

ــن  ــق بيت كوي ــان و خال ــو قهرم ــردم جــذاب اســت. ساتوشــي ناكومات ــرای م ــود اســت ب ــه رازآل آن چــه ک
ــوس  ــت نيافتني اقيان ــاق دس ــه از اعم ــت ك ــت اس ــات در دس ــدر اطالع ــان ق ــي هم ــا از ساتوش ــت. ام اس
ــون درســتي و نادرســتي هيــچ كــدام  مي دانيــم. در مــورد وي حــدس و گمان هايــي وجــود دارد امــا تاكن
ثابــت نشــده اســت. برخــي گمــان مي برنــد ساتوشــي ناكوماتــو در واقــع نــام يــك فرد نيســت و بــه گروهي 
حرفــه اي از خالقــان بيت كويــن اشــاره دارد. بســياري داليــل قابــل مالحظــه اي آورده انــد كــه ساتوشــي اصــال 
مليــت ژاپنــي نــدارد. بــه عنــوان مثــال بررســي زمــان پســت گذاري وي نشــان مي دهــد كــه بــه احتمــال 
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ــه  ــن ك ــر اي ــي ب ــوده اســت. همچنيــن حدس هــا و شــواهدي مبن ــكاي شــمالي ب ــاد ساتوشــي در آمري زي
ــود دارد.   ــز وج ــت نی ــرو اس ــاول ل ــابق پ ــس س ــزرگ  و برنامه نوي ــكار ب ــان جنايت ــو هم ــي ناكوموت ساتوش

ــود! ــات رازآل ماجرايــي از جنــس ادبي
با بيت كوين به آينده بپيونديد!

اســتفاده از بيت كويــن يــا خريــد و فــروش آن احتمــاال حــس پيوســتن بــه آينــده را بــراي بســياري تداعــي 
ــا فيات مانــي دارد. يــك كيــف  ــر از واحد هــاي پــول ديگــر و ي ــد. چــرا کــه بيت كويــن چيــزي مهيــج ت كن
پــول بيت كويــن نيــز احتمــاال حــس هيجــان بيشــتري انتقــال دهــد. چــه چيــزي جذاب تــر از ايــن بــراي 
ــا  ــون بســياري توانســته اند ب ــده اســت كــه تاكن نســل  z و آلفــا وجــود دارد؟!  بيت كويــن قســمتي از آين
ــه ی  ــر پای ــزارز ب ــن رم ــوژی  ای ــه تکنول ــر اســت ک ــه ذک ــد شــوند. الزم ب ــت آن ثروت من درك درســت رواي

ــرد.  ــره می ب ــت به ــه از نســل ســوم اینترن ــن اســت ک بالک چی
Wow factor

بیاییــد بــرای چنــد لحظــه نگاهمــان را بــه بیت کویــن تغییــر دهیــم و بــه آن بــه دیــد یــک ســرويس و 
ــراي مشــتريان  ــی، نــگاه كنيــم. در ايــن صــورت بيت كويــن يــك تجربــه ي بي نظيــر ب نــه یــک واحــد پول
ــه، پرســرعت و  ــه اي نوآوران ــد( اســت. تجرب ــه نحــوي اســتفاده مي كنن ــه از بيت كويــن ب )تمــام كســاني ك
ــام  ــطه ي تم ــه واس ــن ب ــير بيت كوي ــن تفاس ــا اي ــس ب ــابه! پ ــرويس هاي مش ــاي س ــدون محدوديت ه ب

.Wow ــم ــه بگویی ــد ك ــارا  وادار مي كن ــردش م ــه ف ــر ب ــاي منحص ويژگي ه
پایان بیت کوین

بــا همــه ی ایــن تفاســیر آیــا پایانــی بــرای روایــت بیت کویــن وجــود دارد؟  بــر اســاس آن چــه فلیپنیــگ 
)Flippening( بیــان می کنــد بلــه ایــن احتمــال وجــود دارد. اصطــالح  flippening  در ســال 2017 مطــرح 
شــد. Flippening اساســًا بــه لحظــه بالقــوه ای اشــاره دارد کــه اتریــوم باالتــر از بیــت کویــن قــرار می گیــرد 
و بــه بزرگتریــن رمــزارز جهــان تبدیــل می شــود. پــس احتمــال دارد کــه در آینــده، اتریــوم بــه رونــد فراگیــر 

ــان ببخشــد. بیت کویــن پای

روژين بنكدار

دانش و سرمایه
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تابلوخوانی چیست؟
بــه بررســی تابلــوی هــر نمــاد )ســهام( در بــورس اوراق بهــادر، از طریــق ســایت tsetmc.com، تابلوخوانــی 
گفتــه مــی شــود. تابلــوی هــر نمــاد اطالعاتــی ماننــد قیمــت خریــد و فــروش، تعــداد و حجــم معامــالت 
انجــام شــده و... را نشــان مــی دهــد کــه تابلوخوانــی بــه فهــم هرچــه بیشــتر مــا از ایــن اطالعــات کمــک 

می¬کنــد.
سایت TSETMC چیست؟

ــه  ــارت Tehran Securities Exchange Technology Management Co. ب ــف عب TSETMC  مخف
 )www.tsetmc.com( ــاوری بــورس تهــران« مــی باشــد. در ایــن ســایت معنــای »شــرکت مدیریــت فن

تابلــوی تمامــی نمادهــای پذیرفتــه شــده در بــورس تهــران موجــود هســتند. 
پــس از ورود بــه ســایت، اطالعــات کلــی بــازار مثــل شــاخص¬ها، نمادهــای پرتراکنــش و... نمایــش داده 

می¬شــوند کــه مــا در بخــش جداگانــه ای بــه آنهــا خواهیــم پرداخــت.

آموزش تابلو خواین

بــرای ورود بــه تابلــوی هــر نمــاد )ســهام( بــر روی گزینــه »جســتجوی نمــاد« کــه در بــاالی ســایت قــرار 
گرفتــه اســت، کلیــک کــرده و نــام نمــاد مــورد نظــر را تایــپ مــی کنیــم. پــس از جســتجو و یافتــن نمــاد، 

بــر روی آن کلیــک کــرده تــا وارد تابلــوی آن شــویم.

دانش و سرمایه
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صفحه تابلوی نماد
در ایــن صفحــه اطالعــات نمــاد نشــان داده شده¬اســت. مــا در ایــن بخــش بــه بررســی نیمــی از آنهــا مــی 

پردازیم. 

1.قیمــت خریــد: باالتریــن قیمتــی اســت کــه یــک معاملــه گــر )خریــدار( بــرای خریــد ســهام پیشــنهاد داده 
اســت و حاضــر اســت آن را بخــرد.

2.قیمــت فــروش: پاییــن تریــن قیمتــی اســت کــه یــک معاملــه گــر )فروشــنده( بــرای فــروش ســهام خــود 
پیشــنهاد داده اســت و حاضــر اســت آن را بفروشــد.

3.قیمــت معاملــه: آخریــن قیمتــی را نشــان مــی دهــد کــه ســهم در آن معاملــه شــده اســت. ایــن قیمــت 
ــران  ــه گ ــر شــوند و معامل ــا یکدیگــر براب ــد و فــروش ب ــه قیمــت هــای خری ــی تعییــن مــی شــود ک زمان

)خریــدار و فروشــنده( بــر ســر یــک قیمــت بــرای معاملــه بــه توافــق برســند.
4.اولین قیمت: قیمت اولین معامله ای است را نشان می دهد که در آن روز انجام شده است.

5.قیمــت پایانــی: ایــن قیمــت مبنــای محاســبه بــازه قیمتــی مجــاز بــرای روز بعــد اســت. بــه عبــارت دیگــر، 
قیمــت ســهام در پایــان زمــان معامالتــی روز جــاری و آغــاز زمــان معامالتــی روز بعــد )بازگشــایی(، قیمــت 

پایانــی اســت و بــه دو صــورت زیــر محاســبه مــی شــود:

دانش و سرمایه
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I.اگــر حجــم معامــالت بیشــتر از حجــم مبنــا باشــد )حجــم معامــالت در ادامــه همیــن بخــش و حجــم مبنــا 
در بخــش بعدی توضیــح داده می¬شــوند(:

II.اگر حجم معامالت کمتر از حجم مبنا باشد:

نکتــه: اگــر حجــم معامــالت روزانــه پاییــن تر از حجــم مبنا باشــد، قیمــت پایانــی تغییــر چندانــی نمی¬کند. 
همچنیــن قیمــت پایانــی بــه صــورت خــودکار و در بازه¬هــای زمانــی بســیارکوتاه توســط ســامانه محاســبه 

و در تابلــو نمــاد نمایش داده می¬شــود.

6.بــازه روز: باالتریــن و پاییــن تریــن قیمتــی اســت کــه ســهام، در روز معامالتــی جــاری، خریــد و فــروش 
می¬شــود. 

7.قیمــت مجــاز: بیشــترین و کمتریــن قیمتــی اســت کــه ســهم مــی توانــد در یــک روز معامالتــی نوســان 
کنــد. براســاس قوانیــن بــورس اوراق بهــادر، اکثــر ســهم هــا دامنــه نوســان 5 درصــدی دارنــد. بــه عبــارت 
دیگــر نمی¬تواننــد بیشــتر از 5 درصــد، نســبت بــه قیمــت پایانــی روز قبــل، افزایــش یــا کاهــش داشــته 

باشــند.
8.بازه هفته: نشان دهنده بازه قیمتی سهام در هفته¬ی جاری است.

9.بازه سال: بازه قیمتی یک سال اخیر سهام را نشان می¬دهد.

ــداد  ــع تع ــد. در واق ــان می ده ــاد را نش ــک نم ــه در ی ــام معامل ــات انج ــداد دفع ــالت: تع ــداد معام 10.تع
ــروش شــده اســت. ــد و ف ــار خری ــد ب ــاد چن ــک نم ــه ی ــالت، نشــان می دهــد ک معام

11.حجــم معامــالت: نشــان دهنــده تعــداد ســهمی اســت کــه در طــول یــک روز معاملــه مــی شــود. حجــم 
معامــالت یکــی از شــاخص هــای مهــم در بررســی ســهام اســت.

ــه  ــبت ب ــتری نس ــوندگی بیش ــی نقدش ــد، از توانای ــری دارن ــی باالت ــم معامالت ــه حج ــی ک ــه: نمادهای نکت
ــد.  ــد برخوردارن ــری دارن ــم ت ــی ک ــم معامالت ــه حج ــی ک نمادهای
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ــداد  ــع تع ــد. در واق ــان می ده ــاد را نش ــک نم ــه در ی ــام معامل ــات انج ــداد دفع ــالت: تع ــداد معام 10.تع
ــروش شــده اســت. ــد و ف ــار خری ــد ب ــاد چن ــک نم ــه ی ــالت، نشــان می دهــد ک معام

11.حجــم معامــالت: نشــان دهنــده تعــداد ســهمی اســت کــه در طــول یــک روز معاملــه می¬شــود. حجــم 
معامــالت یکــی از شــاخص هــای مهــم در بررســی ســهام اســت.

ــه  ــبت ب ــتری نس ــوندگی بیش ــی نقدش ــد، از توانای ــری دارن ــی باالت ــم معامالت ــه حج ــی ک ــه: نمادهای نکت
ــد.  ــد برخوردارن ــری دارن ــم ت ــی ک ــم معامالت ــه حج ــی ک نمادهای

12.ارزش معامــالت: مجمــوع تمــام تراکنــش هــای مالــی کــه در طــول یــک روز در نمــاد رخ داده اســت را 
نشــان می¬دهــد.

ــه  ــازار آن شــرکت گفت ــام، ارزش ب ــارف ســهام یــک شــرکت ســهامی ع ــه ارزش روز و متع ــازار: ب 13.ارزش ب
ــه صــورت زیــر محاســبه مــی شــود: می¬شــود و مقــدار آن ب

14.آخرین اطالعات قیمت: آخرین زمانی را که تابلوی نماد بروزرسانی شده است را نشان می¬دهد.
ــد و ممکــن اســت در  ــرار ندارن ــت ق ــک وضعی ــادر همیشــه در ی ــورس اوراق به ــت: نمادهــای ب 15.وضعی
زمان¬هــای مختلــف، وضعیــت هــای متفاوتــی داشــته باشــند. وضعیــت مــی توانــد یکــی از حالت¬هــای 

زیــر باشــد:
a(مجاز: معامالت در نماد مورد نظر به طور عادی و طبق روال همیشه صورت می گیرد.

b(مجاز-محفــوظ: اگــر نمــاد مدتــی بســته باشــد و اکنــون بخواهــد بازگشــایی شــود، در ایــن حالــت قــرار 
می¬گیــرد. در وضعیــت مجــاز محفــوظ مــی تــوان ســفارش ثبــت کــرد، امــا تــا زمانــی کــه وضعیــت نمــاد 

بــه مجــاز تغییــر پیــدا نکنــد، خریــد و فروشــی انجــام نخواهــد شــد.
c(مجاز-متوقــف: نمــاد غیرقابــل معاملــه اســت و ثبــت ســفارش هــم نمــی تــوان انجــام داد. در حقیقــت 
نمــاد مجــاز بــه معاملــه اســت، ولــی بــه دالیــل خــاص مقطعــی، خریــد و فــروش و ســفارش¬گیری در آن 

امکان¬پذیــر نیســت.
ــاری  ــی ج ــان روز معامالت ــان هم ــا پای ــا ت ــت، ام ــفارش نیس ــت س ــه و ثب ــل معامل ــاد قاب ــوع: نم d(ممن

ــد. ــد ش ــایی خواه بازگش
e(ممنوع-محفــوظ: ایــن حالــت یــک مرحلــه قبــل از وضعیــت مجاز-محفــوظ اســت. در واقــع وقتــی ناظــر 
بــازار قصــد بازگشــایی یــک نمــاد بــا وضعیــت ممنوع-متوقــف را دارد، ابتــدا وضعیــت بــه ممنوع-محفــوظ 
تغییــر کــرده و پــس از مــدت کمــی بــه مجاز-محفــوظ تغییــر می کنــد تــا نمــاد آمــاده بازگشــایی شــود. در 

ایــن وضعیــت نیــز امــکان معاملــه و ثبــت ســفارش وجــود نــدارد.
ــایی  ــاری بازگش ــی ج ــت و در روز معامالت ــفارش نیس ــت س ــه و ثب ــل معامل ــاد قاب ــف: نم f(ممنوع-متوق

ــود. ــالم می¬ش ــازار اع ــر ب ــط ناظ ــًا توس ــم متعاقب ــاد ه ــایی نم ــان بازگش ــد. زم ــد ش نخواه

دانش و سرمایه
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جمع¬بندی
ــه بررســی قســمتی از مبانــی پایــه¬ای  در بخــش اول از »آمــوزش تابلوخوانــی در بــورس اوراق بهــادر«، ب
تابلوخوانــی، ماننــد انــواع قیمــت هــا، انــواع بازه¬هــا، حجــم معامــالت و... پرداختیــم. در بخــش بعــدی 
بــه ســراغ قســمت¬های دیگــر، اعــم از تابلــوی معامالتــی، خریــداران و فروشــندگان حقیقــی و حقوقــی، ... 
خواهیــم رفــت تــا گزینــه هــای بیشــتری از ســایت Tsetmc را شــرح دهیــم تــا دیــد کامــل تــری نســبت 

بــه تابلــو نمــاد بــه دســت آوریــم.
محمدرضا عادلی
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سرمایه گذاری در طال
ــای  ــته ه ــه از گذش ــت ک ــی اس ــی از فلزات ــال یک - ط
ــرح  ــن مط ــی ام ــک دارای ــوان ی ــه عن ــواره ب دور هم
بــوده و توانایــی حفــظ ارزش پــول افــراد را در مواقــع 
بحرانــی و غیرعــادی مثــل شــیوع یــک بیمــاری 
، جنــگ و بحــران هــای سیاســی و اقتصــادی و 
... داراســت. بــه بیانــی ســاده و شــیواتر افــراد 
جامعــه خریــد طــال را بــه عنــوان یــک دارایــی 

داننــد. مــی  مشــکالت  بــروز  زمــان  در  ســرمایه گذاری  بــرای  حــل  راه  بهتریــن   ،  امــن 
- هــم چنیــن بــا افزایــش نشــانه هــای تردیــد و بدبینــی در فضــای اقتصــاد ، طــال در زمــره 
مــی  بــه ســوی خــود  را  گــذاران  انــداز ســرمایه  پــس  کــه  اســت  هایــی  ارزش  تریــن  مهــم 
گــذاران  کــه ســرمایه  هنگامــی  و  کنــد  مــی  ایفــا  را  پناهــگاه  نقــش  واقــع طــال  در   ، کشــاند 
 از ســایر ارزش هــا بــه ویــژه ســهام روی برمــی گرداننــد بــه طــال عالقــه نشــان مــی دهنــد.

- در ایــران نیــز از گذشــته تــا االن خریــد طــال بــه عنــوان زیــورآالت و هــم چنیــن بــرای ســرمایه گــذاری 
ــال را  ــه ط ــادی ک ــهروند ع ــک ش ــرای ی ــه ب ــال ، چ ــد ط ــق خری ــان دقی ــن زم ــت. تعیی ــوده اس ــوم ب مرس
ــدام  ــود اق ــب س ــور کس ــه منظ ــه ب ــذار ک ــرمایه گ ــک س ــرای ی ــه ب ــرد و چ ــی خ ــورآالت م ــوان زی ــه عن ب
ــود ،  ــا ش ــب آنه ــدی نصی ــت و رضایتمن ــر مطلوبی ــه حداکث ــی ک ــه صورت ــد ، ب ــی کن ــال م ــد ط ــه خری ب
ــد. ــر می گذارن ــور تاثی ــا در کش ــز گرانبه ــن فل ــت ای ــر قیم ــه ب ــت ک ــی اس ــالع از عوامل ــتلزم اط  مس

قیمــت  بــر  تاثیرگــذار  متغیرهــای  عنــوان  بــه  تــوان  مــی  را  گوناگونــی  -پارامترهــای 
متــن  در  کــه  بــرد  نــام  کشــور  داخــل  در  طــال  قیمــت  و  جهانــی  اقتصــاد  فضــای  در  طــال 
کنیــم. مــی  اشــاره  ایــران  در  طــال  قیمــت  بــر  اثرگــذار  عوامــل  تریــن  مهــم  بــه   حاضــر 

قیمت طال در ایران تحت تاثیر سه عامل مهم می باشد :
1- افزایش یا کاهش قیمت ارز در داخل کشور

قیمــت ارز در ایــران یکــی از مهــم تریــن پارامترهــای تاثیرگــذار بــر بــازار طــال و ســکه اســت 
بــه پشــتوانه  نیــز  ، طــال و ســکه  بــرد  بــه ســر مــی  ترنــد صعــودی  ، مادامــی کــه دالر در  
و  هســتند  قیمتــی  تــاز  و  تاخــت  شــاهد   ، رشــد  ایــن  واســطه  بــه  ذاتــی  ارزش  افزایــش 
 همســو بــا کاهــش ارزش اســکناس آمریکایــی ، قیمــت طــال و ســکه نیــز کاهــش مــی یابــد.

در مقــام ملمــوس تریــن مثــال در دســترس بــرای آنچــه کــه گفتــه شــد مــی تــوان بــه رونــد 
ــل  ــه دلی ــاه 99 ب ــر م ــر مه ــا اواخ ــه دالر ت ــی ک ــا زمان ــرد. ت ــاره ک ــال 99 اش ــکه در س ــال و س ــی ط قیمت
ــز  ــکه نی ــال و س ــود ، ط ــودی ب ــکا صع ــته آمری ــال گذش ــات س ــپ در انتخاب ــروزی ترام ــه پی ــبینی ب خوش
ــت  ــی قیم ــاه حت ــن م ــر همی ــه در اواخ ــی ک ــا جای ــتند ت ــت داش ــش قیم ــد دالر افزای ــا رش ــگام ب هم
ــان  ــا از اول آب ــا دقیق ــید ام ــم رس ــزار ناموت ه ــد ه ــون و پانص ــک میلی ــه ی ــار ب ــالی 18 عی ــرم ط ــک  گ ی
ــی  ــقف قیمت ــی ، دالر از س ــای عموم ــی ه ــا و نظرخواه ــنجی ه ــدن در نظرس ــانس بای ــش ش و افزای
ــد. ــی بودن ــت قیمت ــاهد اف ــا دالر ش ــگام ب ــز هم ــال نی ــکه و ط ــود و س ــینی نم ــب نش ــود عق ــی خ  تاریخ
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2-افزایش یا کاهش قیمت اونس جهانی طال
افزایــش قیمــت اونــس جهانــی طــال منجــر بــه افزایــش و کاهــش قیمــت اونــس جهانــی موجــب کاهــش 

قیمــت طــال در ایــران مــی گــردد. 
 عوامــل گوناگونــی بــر قیمت اونس جهانی طــال تاثیر می گذارند کــه در اینجا چند مورد از آنهــا را ذکر می کنیم 

الف( بحران های سیاسی و اقتصادی
از آنجــا کــه طــال بــه عنــوان یــک دارایــی امــن مطــرح اســت ســرمایه گــذاران پــس از مشــاهده عالئــم 
 بحرانــی بــه ســرعت دارایــی هــای خــود را بــه دارایــی هــای کــم ریســک ماننــد طــال تبدیــل مــی کننــد

شــد  طــال  قیمــت  رشــد  موجــب  هایــی  برهــه  در  غــزه  و  عــراق  در  تنــش  مثــال  طــور  بــه 
بــود. طــال  قیمــت  رشــد  عامــل  چیــن  بــورس  شــاخص  افــت   2016 ســال  ابتــدای  در  یــا   و 

ب( شاخص دالر آمریکا
ــش ارزش دالر  ــوس دارد. افزای ــه معک ــا ارزش دالر رابط ــال ب ــی ط ــس جهان ــت اون ــی قیم ــور کل ــه ط ب
ــه  ــرده و در نتیج ــاال ب ــد ب ــد دارن ــد خری ــا قص ــر ارزه ــا دیگ ــه ب ــی ک ــرای خریداران ــال را ب ــت ط قیم
تقاضــای طــال کاهــش و قیمــت آن نیــز تنــزل مــی یابــد. در مقابــل کاهــش ارزش دالر موجــب 
افزایــش قیمــت آن خواهــد شــد. افزایــش تقاضــا و ســرانجام موجــب  و  ارزش طــال   کاهــش 

بــه  بدهــی  نســبت  و  داخلــی  ناخالــص  تولیــد   ، بیــکاری  نــرخ  ماننــد  مــواردی  چنیــن  هــم 
گذارنــد. مــی  تاثیــر  طــال  جهانــی  اونــس  قیمــت  بــر  نیــز  آمریــکا  داخلــی  ناخالــص   تولیــد 

3- افزایش یا کاهش تقاضای مصرفی و تجمالتی و سرمایه گذاری
تقاضــای طــال در جهــان در بــازه هــای زمانــی خاصی از ســال به دلیــل مناســبات اجتماعی ، آیینی و یا ســنتی 
 افزایــش پیــدا مــی کنــد کــه ایــن افزایــش در تقاضا منجــر بــه افزایش قیمــت اونــس جهانی طال مــی گردد.
بــه عنــوان مثــال ، هــر ســاله در بهمــن مــاه در چیــن کــه بزرگترین واردکننده طالســت جشــن ســال نــو برگزار 
مــی گــردد کــه ایــن امــر منجــر بــه افزایــش تقاضــای طــال در ایــن کشــور پرجمعیــت می شــود و یــا در هند 
کــه بزرگتریــن مصــرف کننــده طــال بعــد از چیــن اســت ، در دوره ای از ســال کــه جشــن هــای ازدواج در آن 
 برگــزار مــی گــردد ، تقاضــای طــال بــه نحــو معنــاداری نســبت بــه ســایر ایــام ســال افزایــش پیــدا مــی کند.

ــال در  ــای ط ــران تقاض ــر ته ــال و جواه ــه ط ــوی اتحادی ــده از س ــار منتشرش ــاس آم ــر اس ــز ب ــران نی در ای
ــای  ــن ه ــزاری جش ــدم برگ ــور و ع ــم در کش ــی حاک ــبات دین ــل مناس ــه دلی ــر ب ــرم و صف ــای مح ــاه ه م
ــرد  ــی گی ــرار م ــود ق ــاالنه خ ــف س ــور در ک ــاه مذک ــا در دو م ــن ه ــمات و جش ــایر مراس ازدواج و س
ــد  ــادی و خری ــردم ع ــوی م ــدی از س ــوان عی ــه عن ــکه ب ــال و س ــد ط ــل خری ــه دلی ــاه ب ــفند م و در اس
ــی  ــرار م ــاالنه ق ــقف س ــدان در س ــرای کارمن ــا ب ــرکت ه ــی ش ــوی برخ ــه از س ــوان عیدان ــه عن ــکه ب س
ــک  ــت ی ــش قیم ــاهد افزای ــه ش ــی ک ــی زمان ــای مال ــنتی در بازاره ــور س ــه ط ــن ب ــم چنی ــرد. ه گی
ــد.  ــی یاب ــش م ــی افزای ــرای آن دارای ــه ب ــفته بازان ــذاری و س ــرمایه گ ــای س ــتیم ، تقاض ــی هس دارای
ــود. ــم ب ــش تقاضــای طــال خواهی ــز شــاهد افزای ــش قیمــت طــال در کشــور نی ــع افزای ــن در مواق  بنابرای

ــی و هــم  ــر قیمــت طــالی جهان ــذار ب ــی عوامــل اثرگ ــح اجمال ــه شــد توضی ــه گفت ــی نوشــت: آنچــه ک پ
چنیــن طــال در داخــل کشــور بــود ، بــی تردیــد عوامــل دیگــری نیــز غیــر از آنچــه کــه مــا گفتیــم وجــود 
دارنــد کــه الزامیســت ســرمایه گــذاران بــه آنهــا نیــز توجــه کافــی و وافــی داشــته باشــند ، بــرای اطالعــات 
بیشــتر در ایــن زمینــه مــی توانیــد بــه کتــاب تحلیــل بنیــادی طــال ، نوشــته بهنــام بهزادفــر از انتشــارات 

بــورس مراجعــه نماییــد.
علی عبدالمحمدی
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سواد مالی
مقدمه

هــر فــردی در زندگــی خــود اهدافــی را دنبــال 
ــداف  ــن اه ــه ای ــم ب ــر میخواهی ــد. اگ میکن
برســیم بایــد توانمنــد شــویم و بتوانیــم 
ــم.  ــت کنی ــان را مدیری ــی خودم ــیر زندگ مس
مــا همــواره درحــال تصمیــم گیــری و انتخاب 
کــردن هســتیم و ایــن انتخــاب هــا هســتند 
کــه مســیر زندگــی مــا را مشــخص میکننــد. 
ــط مــا را از اهدافمــان دور  انتخــاب هــای غل
ــه  ــا را ب ــت م ــای درس ــم ه ــد و تصمی میکنن

ــد. ــک میکنن آن¬هــا نزدی
ــا افزایــش دانــش مالــی خــود و یادگیــری برخــی  ــال آن هســتیم کــه ب ــه دنب ــی ب مــا در دوره ســواد مال
مهــارت هــا و مجهــز شــدن بــه ابــزار مختلــف بتوانیــم فرمــان بعــد مالــی و اقتصــادی زندگــی خودمــان را 
در دســت بگیریــم و بــرای رســیدن بــه مقصــد تصمیمــات بهتــری بگیریــم. شــاید در ایــن مســیر هــزاران 
اتفــاق مختلــف ماننــد رکــود و تــورم و گرانــی و ... رخ دهــد کــه از کنتــرل مــا خــارج باشــد ولــی در هــر 
صــورت بخشــی از آینــده در دســت ماســت و میتوانیــم بــا برنامــه ریــزی خــود را بــرای شــرایط مختلــف 

آمــاده کنیــم.
تعریف سواد مالی

ســواد مالــی یــک مهــارت اســت. مهارتــی بــرای تدبیــر بعــد مالــی زندگــی. مجموعــه ای از دانــش هــا و 
اطالعــات اســت کــه اگــر آمــوزش ببینیــد و بــا تمریــن آن را در زندگــی خــود کاربــردی کنیــد تاثیراتــش را 

خواهیــد دیــد.
شش سرفصل اصلی سواد مالی عبارتند از:

1(خرج و پس انداز
2(مدیریت بدهی

3(کاریابی و  درآمد
4(سرمایه گذاری

5(مدیریت ریسک و بیمه
6(تصمیم گیری های مالی

هــر فصــل شــامل چنــد زیــر موضــوع و مفهــوم اســت کــه اگرکســی آن هــا را بدانــد باســواد مالی محســوب 
. د میشو

سرفصل اول خرج و پس انداز
فاصلــه میــان درآمــد و هزینــه هــا یکــی از شــاخصه هــای ســواد مالــی اســت. بــرای پــر کــردن ایــن فاصلــه 

ســه راه حــل وجــود دارد.
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•قــرض کــردن : باعــث میشــود کــه ســطح زندگــی بــه طــور غیــر واقعــی و بــا مصــرف درآمــد دوره هــای 
آینــده بــاال بــرود.

•افزایــش درآمــد : ســخت و زمانبــر اســت و همچنیــن ممکــن اســت هزینــه هــا نیــز بــه مــوازات افزایــش 
درآمــد افزایــش یابنــد.

•کاهش هزینه ها : در ادامه به بیان برخی راهکارها برای این مورد اشاره میکنیم.
راهکار های کاهش هزینه¬ها:

1.نوشــتن هزینــه هــا: ایــن کار بــه خودآگاهــی شــما کمــک میکنــد. بــرای مــدت ســه مــاه هزینــه هــا و 
مخــارج خــود را بنویســید. حتــی الزم نیســت دســت بــه محاســبه و بزنیــد و صرفــا نوشــتن هزینــه هــا 
ــود  ــه خ ــود ب ــوس و خ ــور نامحس ــه ط ــود ب ــث میش ــد و باع ــاد میکن ــرایط ایج ــی از ش ــما درک ــرای ش ب
هزینه¬هایتــان کاهــش یابــد. یکــی دیگــر از مزایــای نوشــتن ایــن اســت کــه مســائل را بــه خــارج از ذهــن 
منتقــل میکنــد. نوشــتن هزینــه هــا ابتــدای راه ، مقدمــه و اولیــن مهــارت ســواد مالــی اســت. بــرای اینــکار 
میتوانیــد دفترچــه ای بــرای ثبــت هزینــه هــا داشــته باشــید و یــا اینکــه از اپلیکیشــن هــای حســابداری 

شــخصی اســتفاده کنیــد. 
2.دســته بنــدی هزینــه هــا : بــا دســته بنــدی کــردن هزینــه هــا متوجــه خواهیــد شــد کــه هزینــه هــای 
زیــادی را صــرف کارهایــی کــرده ایــد کــه شــاید تغییــر خاصــی در کیفیــت زندگــی شــما نداشــته انــد. در 

ادامــه ســرفصل خــرج و پــس انــداز و در مبحــث بودجــه بنــدی در ایــن بــاره بیشــتر صحبــت میکنیــم.
3.نگهــداری اســناد و مــدارک : ممکــن اســت اآلن اهمیــت ایــن اســناد را درک نکنیــم امــا بعــدا و وقتــی 
کــه بیشــتر درگیــر شــویم بــه اهمیــت ایــن اســناد پــی خواهیــم بــرد. البتــه الزم نیســت کــه رســید تــک 
تــک خریــد هــا را همیشــه نگهداریــم و بــرای خریــد هــای کوچــک همیــن کــه همــان روز آنهــارا ثبــت کنیــد 
ــی در  ــه طــور دقیــق ثبــت میشــوند ول کافیســت. در اپلیکیشــن هــای حســابداری تمــام ایــن مخــارج ب
ابتــدای کار ترجیــح بــر ایــن اســت کــه ثبــت هزینــه هــا و نگهــداری اســناد بــه صــورت فیزیکــی باشــد تــا 

بیشــتر احســاس واقعــی مدیریــت هزینــه هــا را داشــته باشــید.

در شماره بعدی نشریه درباره ی شاخه های دیگر بحث خرج و پس انداز صحبت خواهیم کرد.

محمدعلی افشار
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فیزیک اقتصاد

بــرای پیشــرفت روز افزونــی کــه امــروزه در دنیــا 
شــاهدش هســتیم علتــی مهــم وجــود دارد و آن 
هــم گســترش علــم اســت. این امــر مســتلزم این 
بــود کــه علــوم پایــه و قدیمــی ماننــد ریاضیــات  
ــر  ــوم دیگ ــه عل ــود را ب ــای خ ــره پ ــک و غی فیزی
بــاز کننــد تــا بتواننــد جنبــه هــای کاربــردی تــری 
بــه آن هــا اضافــه ســازند یکــی از آن علــوم علــم 
ــودش  ــاید خ ــاد ش ــم اقتص ــت. عل ــاد اس اقتص
کمــی تریــن مبحــث علــوم انســانی باشــد ولــی 
ــه  ــر( ب ــل در ظاه ــث )حداق ــن مبح ــت ای ماهی

شــکلی نیســت کــه بتــوان پیونــدی بســیار عمیــق و محکــم بیــن آن بــا علمــی ماننــد علــم فیزیــک پیــدا 
کــرد. امــا ارتبــاط ایــن دو مبحــث بســیار تنگاتنــگ تــر از آن اســت کــه در نظــر مــا مــی آیــد بــه طــوری 
کــه در زیرشــاخه ای از آن مفهومــی جــوان و تــازه بــه نــام فیزیــک اقتصــاد یــا econophysics بــه دنیــا 
آمــده اســت کــه بــه دنبــال اســتفاده از قوانیــن دنیــای فیزیــک و پیــاده ســازی آن در دنیــای اقتصــاد اســت 
. وانــگ }1{ در تعریفــی از کاربــرد فیزیــک اقتصــاد بیــان مــی کنــد کــه ایــن علــم ابــزاری بــرای اســتفاده از 
متودهــای فیزیــک در آنالیــز کــردن پدیــده هــای اقتصــادی اســت. امــا ســوال مهــم ایــن اســت کــه در چــه 

پدیــده هایــی ؟ 
ــان حــال  ــل در زم ــر از 40 ســال اســت ، پتانســیل رشــد آن حداق ــن مبحــث کمت ــه ســن ای ــی ک از آنجای
نامعلــوم اســت ولــی کاربــرد هایــی کــه تــا االن از آن بــر مــا روشــن شــده مــی توانــد ســرنخی از مســیر 

ــوان یــک علــم جدیــد باشــد. ــه عن رشــد آن ب
وانــگ در مقالــه خــود }physics of econophysics ( }1( بــه ســه کاربــرد اصلــی ایــن علــم اشــاره مــی 
کنــد و کارکــرد آن را شــرح مــی دهــد کــه  ایــن ســه مــورد مربــوط بــه »  قیمــت ســهام و نــرخ ارز » – » 
ــده  ــای پیچی ــبکه ه ــروت » و » ش ــخصی و ث ــد ش ــی ، درآم ــص مل ــد ناخال ــرکت ، تولی ــدازه ش ــع ان توزی

سیســتم هــای اقتصــادی » مــی باشــند..
طبیعتــا تشــریح ایــن مباحــث بســیار ســخت تــر و طوالنــی تــر از آن هســتند کــه بشــود در چنــد خــط 
بیــان کــرد , هــدف از ایــن مطلــب یــک آشــنایی کلــی بــا ایــن مبحــث اســت و ایــن کــه اصــال علــم فیزیــک 

چگونــه بــا علــم اقتصــاد پیونــد خــورده اســت.
بــرای فهمیــدن ایــن چگونگــی الزم اســت تــا پــل مشــترک میــان ایــن دو را پیــدا کنیــم. اگــر بخواهیــم ســر 
راســت تریــن تعریــف ممکــن از اقتصــاد را بگوییــم میتوانیــم از جملــه آلفــرد مارشــال، بزررگتریــن اقتصاددان 
قــرن نوزدهــم اســتفاده کنیــم. او بیــان مــی کنــد کــه »اقتصــاد مطالعــه انســان در جریــان زندگــی روزمــره 
ــد اقتصــاد و فیزیــک  ــان زندگــی روزمــره« عنصــر حیاتــی پیون اقتصــادی اســت«.   همیــن بخــش »جری
اســت. جریــان زندگــی انســان هــا بــه عنــوان موجــودات اجتماعــی و در تعامــل دائمــی بــا یکدیگــر ، پــل 
میــان ایــن دو علــم را میســازد. زیــرا همانطــور کــه در ابتــدا اشــاره شــد اقتصــاد هــر چنــد جــزو دســته 
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علــوم انســانی مــی باشــد ولــی » بخــش اعظمــی از محتــوی آن ) اقتصــاد( توســط مــدل هــای ریاضــی 
قابــل فرمولــه کــردن اســت و از آنجایــی کــه خــود علــم فیزیــک  ، بــی نظیرتریــن علمــی اســت کــه قوانیــن 
ــد  ــاد ) همانن ــک را در اقتص ــه فیزی ــت ک ــی اس ــن طبیع ــد ، بنابری ــی کن ــال م ــت اعم ــی را در طبیع ریاض

رویکــرد بــی نظیــرش در ریاضیــات ( نیــز بــه کار ببریــم«}1{.
در کل ایــن علــم تــازه نفــس ســعی دارد تــا کاربــرد خــود را در زندگــی روزمــره گســترش دهــد . مثــال هایــی 
کــه در بــاال زده شــد صرفــا از یــک مقالــه بــود و دانشــمندان دیگــری نیــز در حــال توســعه ایــن علــم مــی 
باشــند و مفاهیــم کاربــردی تــری بــرای پیــاده ســازی آن در دنیــای واقعــی ایجــاد ســازند. نمونــه هایــی 
ماننــد پرداخــت مالیــات در افــراد کــم درامــد و ثروتمنــد کــه از تحقیقــات پائولــو موریلــو مــی باشــد }2{ و 
یــا اســتفاده از ایــن علــم در زمینــه ی تبــادل ثــروت کــه از تحقیقــات پاتریــارکا }3{مــی باشــد صرفــا مثــال 
هــای دیگــری از گســترش ایــن علــم اســت و بایــد دیــد کــه در نهایــت فیزیــک اقتصــاد تــا چــه حــد    مــی 
توانــد بــه گــره گشــایی مشــکالت و مســائل اقتصــادی کمــک کنــد. اینکــه آیــا مــی تــوان روزی بــا اســتفاده 
از ایــن دانــش مشــکالت تــورم ماننــد آن چــه امــروز کشــور مــا بــه آن دچــار اســت را حــل کــرد؟ جــواب 

ایــن ســوال را زمــان معلــوم مــی کنــد.

1-Physics of econophysics / Yougui Wang, Jinshan Wu, Zengru Di
2-Paulo murio castro de Oliveira 2017 epl 40007 119
3-Eur. Phys. J  . b 2010( 153-145 ,73( 

پارسا تقی دخت
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اقتصاد چنی و مدل توسعه شرق آسیا

ــان  ــری در جه ــازار دیگ ــم ب ــر نمیکن فک
ــی در آن  ــه کاالی چین ــد ک ــده باش مان
ــردن راجــع  ــت ک ــت نشــود . صحب یاف
ــه  ــان در ده ــادی جه ــده اقتص ــه پدی ب
ــنونده ای  ــر ش ــرای ه ــد ب ــر میتوان اخی
ــان  ــاد جه ــن اقتص ــد . چی ــذاب باش ج
را فتــح کــرده و در کنــار ایــاالت متحــده 
بــه یکــی از ابــر قــدرت هــای اقتصــادی 
ــا  ــل شــده اســت. همــه م ــان تبدی جه
یکســری اطالعــات کلــی راجــع بــه 

ــا  ــان ب ــن کشــور جه ــت تری ــن پرجمعی ــه چی ــم ک ــه میدانی ــال هم ــوان مث ــه عن ــم؛ ب ــن داری اقتصــاد چی
نیــروی کار ارزان ، بــزرگ تریــن تولیدکننــده و صادرکننــدٔه کاال بــه جهــان و کشــوری کمونیســتی اســت . امــا 
بــرای ایــن کــه درک بهتــری از اقتصــاد چیــن پیــدا کنیــم بایــد تاریــخ 30 ســال اخیــر چیــن یعنــی از 1979 
و در واقــع دوران بــه قــدرت رســیدن دنــگ شــیائوپینگ کــه او را معمــار اقتصــاد امــروز چیــن میداننــد ، 

ــم .  بررســی کنی
امــا قبــل از پرداختــن بــه ابعــاد مختلــف چیــن بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــم کــه توســعه و رشــد ، 
مفهومــی منحصــر بــه فــرد بــرای هــر کشــور اســت . چــرا کــه کشــور هــا از ابعــاد مختلــف مثــل جمعیــت ، 
جغرافیــا ،منابــع طبیعــی ، تاریخــی و فرهنگــی ، ســاختار سیاســی و اجتماعــی بــا هــم تفــاوت هــای زیــادی 
دارنــد . لــذا نمیتــوان یــک برنامــه ثابــت بــرای توســعه همــه کشــور هــا تجویــز کــرد . بــه عنــوان مثــال در 
کشــوری مثــل چیــن کــه جمعیــت بســیار باالســت ، الزم اســت بــرای ایجــاد اشــتغال ، کار هــای مختلــف 
دســتی و شــاید بگوییــم ســطح پاییــن ایجــاد شــود کــه از نظــر اقتصــادی ایــن کار باعــث اتــالف نیــروی 
کار مــی شــود . امــا واقعیتــی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه ایجــاد اشــتغال بــرای دولــت چیــن بســیار 
بااهمیــت تــر از ایجــاد شــغل بــا ارزش افــزوده و کارایــی باالســت کــه میتوانــد بــا یــک ربــات صــورت بگیــرد 
. لــذا هــدف مــا بیــان تجربــه دیگــر کشــور هاســت تــا شــاید بتــوان از آن هــا الگــو گرفــت و بــا بومــی 

ســازی ، آن را در کشــور اجــرا کــرد . 
از نظــر سیاســی چیــن کشــوری دیــوان ســاالر_اقتدار گــرا تــک حزبــی اســت کــه در اصــل بــه شــدت متمرکــز 
امــا در عمــل نســبتا غیرمتمرکــز اســت . بــه طــوری کــه ســاختار سیاســی قــدرت به دســت حزب کمونیســت 
اســت ولــی در حــوزه اقتصــادی ، اقتصــاد بــازار محــور حاکــم اســت و بنــگاه هــای خصوصــی نقــش پرنگــی 
در اقتصــاد چیــن دارنــد بــر خــالف شــوروی ســابق کــه عــالوه بــر ســاختار سیاســی ، از نظــر اقتصــادی هــم 

نظــام کمونیســتی در آن حاکــم بــود و کاال هــا بــه شــکل دســتوری تولیــد و قیمــت گــذاری میشــدند . 
یکــی از عوامــل موفقیــت چیــن درســی اســت کــه آن از کشــورهای شــرق آســیا گرفتــه اســت . کشــورهای 
ــا جهــش از  ژاپــن ، کــره جنوبــی و تایــوان از معــدود کشــور هایــی هســتند کــه از ســال 1970 تــا 2010  ب
موقعیــت فقیــر بــه جمــع ثرومندتریــن کشــور هــا رســیده انــد. ایــن ســه کشــور نســبت بــه چیــن حــدود 
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10 تــا 15 ســال زودتــر رشــد خــود را شــروع کردنــد . لــذا باتوجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی نزدیــک بــه چیــن 
، کشــورهای مناســبی بــرای الگــو گیــری بــه حســاب مــی آمدنــد . بــه طــور کلــی ))دولــت توســعه ای (( 

مدلــی بــود کــه ایــن کشــور هــا اخــذ کردنــد . ایــن مــدل ســه رکــن اساســی دارد .
اصالح کشاورزی )) زمین به زارع (( ، تولید صادرات محور ، سرکوب مالی 

ــزرگ و ایجــاد ایــن طبقــه روســتایی  ــای تکــه تکــه کــردن مــزارع ب ــه معن ــن کار ب اصــالح کشــاورزی : ای
ــه صــورت اشــتراکی در زمیــن هــا کار  ــراد ب ــود و اف ــو ب ــری مائ ــزرگ اســت . برخــالف آنچــه زمــان رهب ب
ــد .  ــه کشــاورزان اجــاره کار در آن کار میکنن ــی اســت ک ــن کار بســیار بیشــتر از مزارع ــازده ای ــد . ب میکردن
ــا در  ــه کشــاورزی اســت . ام ــوط ب ــی مرب ــص داخل ــد ناخال ــا حــدود 9 درصــد از تولی ــن تنه امــروز در چی
دهــه 1970 کشــاورزی بزرگتریــن بخــش اقتصــادی بــود و حــدود 37 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی و ســه 
چهــارم همــه مشــاغل را تشــکیل میــداد . لــذا اصــالح کشــاورزی و اقتصــاد روســتایی یکــی از قــدم هــای 
اولیــه بــرای توســعه چیــن بــود . بــه دلیــل سیاســت هــای کمونیســتی ، درآمــد روســتاییان از ســال 1957 
تــا 1978 بــر اســاس نــرخ واقعــی تنهــا حــدود یــک درصــد رشــد در ســال داشــت . بیــن ســال هــای 1978 
تــا 1983 بنیــاد کلــی اقتصــاد کشــاورزی بــا اتخــاذ )) نظــام مســئولیت خانــوار (( دچــار تغییــر شــد . بــه 
طــوری کــه خانوارهــا ایــن حــق را بــه دســت آوردنــد کــه هــر کــدام در قطعــه زمینــی زراعــت کننــد. البتــه 
آن هــا مالــک زمیــن هــا نبودنــد بــه همیــن دلیــل حــق خریــد و فــروش زمیــن را نداشــتند امــا عمومــا 
حقــوق مالکیتــی بلنــد مــدت را داشــتند . آن هــا میتوانســتند حــق زراعــت زمیــن را بــه دیگــر خانوارهــا 
بفروشــند . ایــن سیاســت باعــث ترغیــب کشــاورزان شــد تــا انگیــزه تولیــد بیشــتر شــود چــرا کــه بــر خالف 
گذشــته کــه کشــاورزان بــرای دولــت در مــزارع اشــتراکی کار میکردنــد ،  ذینفــغ اصلــی خانوارهــای خــرد 
بودنــد. در نتیجــه خانــوار هــا ســرمایه گــذاری هــای مختلفــی در ماشــین آالت ، سیســتم آبیــاری پیشــرفته 
و گلخانــه هــای دائمــی انجــام دادنــد و بهــره وری را بــاال ببرنــد . همیــن طــور بــه محصــوالت خــود تنــوع 
بخشــیدند و از فنــاوری جدیــد مثــل پمــپ هــا ، تراکتــور هــای کوچــک و تجهیــزات فــراوری مــواد غذایــی 
اســتفاده کردنــد . درآمــد ســرانه روســتایی بیــن ســال هــای 1979 تــا 1984 بیــش از دو برابــر شــدجای خالــی 
ایــن حــوزه تحــوالت در کشــور مــا احســاس میشــود. بــه نظــر میرســد ایــران نیــز بــا توجــه بــه داشــتن 
مســاحت زیــاد و آب و هــوای چهــار فصــل و همیــن طــور نیــروی کار زیــاد و البتــه تحصیــل کــرده در حــوزه 
ــرد و  ــد در راســتای اســتفاده از ایــن ظرفیــت هــا ، از دیگــر کشــورها الگــو بگی کشــاورزی و اقتصــاد ، بای
تحولــی رو بــه جلــو در اقتصــاد روســتایی و کشــاورزی بــه وجــود بیــاورد و نقــش خــود را در زنجیــره ارزش 

جهانــی تعریــف کنــد . 
تولیــد صــادرات محــور : یکــی از علــت هــای اصلــی فقــر کشــورهای فقیــر ایــن اســت کــه آن هــا ســرمایه 
ای کــه کشــور هــای ثروتمنــد بــرای فــن آوری دارنــد را ندارنــد . لــذا الزم اســت آن هــا سیاســت جبــران 
فنــاوری را اتخــاذ کننــد . امــا ســوال اصلــی ایــن اســت کــه چگونــه ؟ مدلــی کــه کشــور هــای شــرق آســیا 
ــازده  ــش ب ــاوری و افزای ــه رشــد فن ــت ب ــود . صــادرات از دو جه ــد صــادرات محــور ب ــد تولی اتخــاذ کردن
تولیــد کمــک میکنــد . صــادرات بــا وارد کــردن ارز بــه کشــور میتوانــد ارز خارجــی مــورد نیــاز بــرای خریــد 
تجهیــزات ســرمایه ای کــه تولیــد ســطح بــاال را امــکان پذیــر کنــد ، مهیــا کنــد . دلیــل دیگــر ایــن اســت 
کــه شــما وقتــی محصولــی را در در بــازار جهانــی میفروشــید بایــد بــا تولیــد کننــدگان سراســر جهــان رقابــت 
کنیــد و نمیتوانیــد از قواعــد بــازار بــه نفــع خودتــان اســتفاده کنیــد . شــما محکــوم بــه ایــن هســتید کــه به 
اســتاندار هــای جهانــی نزدیــک شــوید . شــما محکــوم بــه ایــن هســتید کــه فنــاوری خــود را ارتقــا دهیــد 
. شــاید بهتــر باشــد در ایــن قســمت بــه سیاســت صنعتــی دنــگ شــیائوپینگ بپردازیــم تــا نقــش بــازار 
آزاد و صــادرات را در توســعه چیــن بهتــر درک کنیــم . بــه طــوری کلــی سیاســت صنعتــی او را میتوانــد بــه 

5 بخــش تقســیم بنــدی کــرد :
_حرکت صنایع سنگین سرمایه بر به صنایع سبک نیازمند نیروی کار زیاد 
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_تأکیــد بــر صــادرات صنعتــی ســبک بــه منظــور بــه دســت آوردن ارز خارجــی کــه بــرای واردات تجهیــزات 
ســرمایه مــورد نیــاز اســت

_راه انــدازی مناطــق ویــژه اقتصــادی کــه بــه شــرکت هــای خارجــی اجــازه میــداد کارخانــه هــا را در دوره 
ی زمانــی خاصــی بنــا کننــد . 

_اصالح قیمت ها و افزایش نقش بازار 
_افزایش مدارا با بنگاه های خصوصی . 

نکتــه جالــب در مــدل توســعه شــرق آســیا کــه نقــش مهمــی در رشــد آن هــا داشــت ، ایــن بــود  کــه در 
ایــن کشــور هــا آن هــا بــه ارز خارجــی بســیار اهمیــت میدادنــد . بــه عنــوان مثــال در کــره ارز خارجــی فقط 
بــه عــده ای معــدود و بــه صــورت کنتــرل شــده بــه افــراد داده میشــد و افــراد حــق ســفر هــای خارجــی و 
خریــدن بعضــی کاال هــای خارجــی کــه در داخــل تولیــد میشــد را نداشــتند، زیــرا ایــن کار باعــث خــروج ارز 
کــه در واقــع ســرمایه ملــی کشــور اســت میشــد . امــا شــما میبینیــد کــه در کشــور مــا شــرایط بــه گونــه 
ای رقــم خــورده اســت کــه خانــوار هــا بــرای حفــظ ارزش پــول ملــی ارز خارجــی میخرنــد و آن را در خانــه 
هایشــان نگــه میدارنــد . ارزی کــه میتوانــد بــا وارد کــردن فنــاوری و تکنولــوژی تحولــی در تولیــد ایجــاد 
ــگاه  ــن بن ــور در بی ــادرات مح ــگاه ص ــه ن ــت ک ــن اس ــود ای ــاهده میش ــران مش ــه در ای ــفانه آنچ کندمتاس
هــای اقتصــادی بســیار کــم رنــگ اســت و هــدف آن هــا بیشــتر بــازار داخــل اســت و ایــن باعــث حرکــت 
اقتصــاد بــه بخــش ســوم یعنــی خدمــات شــده و در نتیجــه ایــن منجــر بــه ایجــاد کســب و کار هــای خــرد 
متعــددی میشــود کــه پایــه هــای صادراتــی ضعیفــی دارنــد . بــه عنــوان مثــال در چنــد ســال اخیــر کســب 
و کار هــای اینســتاگرامی بســیار پررنــگ شــده . کســب و کار هایــی کــه فقــط مشــتری داخلــی دارنــد و 
خدمــات و کاالهایــی در آنجــا بــه فــروش میرســد کــه شــاید بــا آنچــه مــورد نیــاز جهــان خارجــی اســت 
بســیار فاصلــه دارد . آیــا واقعــا بــا ایــن نــگاه میتــوان تحولــی در رقابــت پذیــری تولیــد داخلــی  در ســطح 

جهانــی ایجــاد کــرد ؟!
ــا  ــرد ت ــی صــورت میگی ــازار هــای مال ــرل ب ــرای کنت ــه ب ــی ک ــه فعالیــت های ــه مجموع ــی : ب ســرکوب مال
حاکمیــت بــا کمــک آن بتوانــد ســرمایه را بــه بخــش هــای مطلــوب توســعه اش هدایــت کنــد ســرکوب 
مالــی میگوینــد کــه بــه شــکل هــای مختلفــی صــورت میگیــرد . در واقــع ســرکوب مالــی مجموعــه سیاســت 
هایــی هســتند کــه بــرای جهــت دهــی حرکــت ســرمایه از خانــوار و شــرکت هــای پــس انــداز کننــده بــه 

ســوی دولــت طراحــی شــده .  از جملــه : 
_نــرخ بهــره پاییــن جهــت هدایــت نقدینگــی ، از طریــق تأمیــن مالــی کــم هزینــه و ســرمایه گــذاری در 
بخــش زیرســاختی و صنایــع . بهتــر اســت در ایــن قســمت نگاهــی کلــی بــه نظــام پولی_بانکــی چیــن نیــز 
داشــته باشــیم . چیــن یــک نظــام پولــی دارد کــه تحــت تســلط بانــک هاســت. بــه طــوری کــه 80 درصــد 
تأمیــن مالــی توســط بانــک هــا صــورت میگــرد و نظــام ســرمایه در ایــن کشــور نقــش پرنگــی نــدارد . 
نکتــه جالــب تــر خصوصــی یــا دولتــی بــودن ایــن بانــک هاســت . چیــن طــی دوره اقتصــاد برنامــه ریــزی 
شــده عمــال یــک بانــک داشــت و آن بانــک خلــق چیــن بــود کــه در واقــع هــم کارکــرد بانــک مرکــزی و هــم 
بانــک تجــاری را داشــت . در اوایــل دهــه 1980 بانــک خلــق چیــن بــه چهــار بانــک تجــاری غــول تقســیم 
شــد کــه تحــت کنتــرل وزارت امــور مالــی بودنــد . بانــک چیــن ، بانــک عمــران چیــن ، بانــک صنعــت و 
تجــارت چیــن و بانــک کشــاورزی چیــن. وام دهــی در ایــن بانــک هــا کامــال کنتــرل شــده بــود و تقریبــا 
هیــچ وامــی بــه شــرکت هــای خصوصــی و خانــوار هــا داده نمیشــد . در ادامــه، دادن وام هــای بانکــی بــه 
شــرکت هــای دولتــی ناکارآمــد باعــث ایجــاد بحــران بانکــی شــد. دولــت در اواخــر دهــه 1990 ده هــا بانــک 
کوچــک تــر الیــه دوم را ترغیــب کــرد تــا فعالیــت خــود را شــروع کننــد و گســترش دهنــد . در نتیجــه ســهم 
4 بانــک غــول کاهــش پیــدا کــرد و بــا ســاختار ســرمایه قــوی تــر ، رقابــت بیشــتر و شــرایط ســالم تــر وام 

گیرنــدگان ، کیفیــت بانــک هــای چیــن بهبــود یافــت .
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_ نــرخ ارز بــه شــدت مدیریــت شــده و نوعــا کمتــر از میــزان ارزش واقعــی خــود نگــه داشــته میشــود بــه 
ایــن منظــور کــه صــادرات کشــور در بــازار جهانــی ارزان شــود . بــر خــالف آن چــه در ایــران ) قبــل از تحریــم 
( اتفــاق افتــاده بــود. دولــت بــا فــروش نفــت و ارز پاشــی آن در بــازار باعــث افزایــش عرضــه دالر در کشــور 
و کاهــش قیمــت آن شــده اســت و در واقــع ارزش پولــی ملــی را افزایــش داد. همیــن سیاســت باعث شــده 
واردات ارزان و صــادرات گــران شــود. در نتیجــه تولیــد صــرف نکنــد و ادامــه صنعــت از بیــن بــرود و جــی 

دی پــی کاهــش پیــدا کنــد. دقیقــا بــر خــالف آن چــه در چیــن صــورت گرفتــه اســت. 
_ کنتــرل ســرمایه تــا جلــوی خــارج کــردن ثــروت هــای ملــی بــه صــورت ســرمایه گــذاری هــای خارجــی 

گرفتــه شــود و در عــوض اجبــار ســرمایه گــذاری در داخــل کشــور باشــد . 
ــذاری اســت. توجــه بســیاری از سیاســت  ــا ســرمایه گ ــم شــده اقتصــاد م ــه هــای گ ــر از حلق یکــی دیگ
مــداران گذشــته بــه ســرمایه گــذاری کشــور هــای خارجــی در داخــل کشــور بــوده و بــرای رســیدن بــه ایــن 
هــدف چندیــن ســال مذاکــره کــرده انــد. کاش قبــل از ایــن کــه بــه ســرمایه گــذاری خارجــی فکــر میکردنــد، 
ابتــدا مانــع خــروج ارز از کشــور و جهــت دهــی ســرمایه هــای داخلــی بــه ســمت حقیقــی اقتصاد میشــدند 

تــا توانایــی رقابتــی کشــور در ســطح جهانــی بیشــتر شــود

محمدامین قاسمی
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هوش مصنوعی در صنعت مالی

هــم چنــان کــه دنیــای پیرامــون مــا در حــال 
تغییــر اســت، دنیــای تجــارت نیــز پیوســته 

در حــال تحــول اســت.
ــود را  ــان خ ــران، کارفرمای ــد کارب ــل جدی نس
ــای  ــه روش ه ــه ب ــد، ک ــاخته ان ــور س مجب
جدیــد کســب و کار در دنیــای مــدرن رو 
ــا،  ــزون داده ه ــش روز اف ــا افزای ــد. ب بیاورن
ــه  ــب و کار ب ــای کس ــه ه ــروان عرص پیش
ــا  ــه ب ــتری در مقایس ــی بیش ــع اطالعات مناب
قبــل دسترســی دارنــد و جهانــی ســازی 

تجــارت هــا را بــا فرصــت هــا و ریســک هــا و موقعیــت هــای جدیــد مواجــه کــرده اســت. از آنجاییکــه 
دنیــای تجــارت در حــال تغییــر اســت، نقــش امــور مالــی نیــز در حــال تحــول اســت. در طــول نیــم قــرن 
ــاری،  ــای تج ــتراتژی ه ــف اس ــه تعری ــترده ای از جمل ــوالت گس ــی تح ــران مال ــئولیت مدی ــر، در مس اخی
ــوان  ــی رخ داده اســت. در نتیجــه مــی ت مدیریــت ریســک و چگونگــی عملکــرد آی تــی در مدیریــت مال
بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه نقــش امــور مالــی بــر تمــام حــوزه هــای کســب و کار ســایه افکنــده اســت. 
از ایــن رو فعــاالن عرصــه هــای مالــی جهــت مدیریــت و رویارویــی بــا چالــش هــای جدیــد، بــه اســتفاده 
ــه  ــارت ب ــی تج ــای رقابت ــازد در دنی ــی س ــادر م ــا را ق ــه آن ه ــد، ک ــد رو آورده ان ــای جدی ــوژی ه از تکنول

ــد. ــت یابن ــت دس موفقی
)Artificial Intelligence(     استفاده از هوش مصنوعی 

در دنیــای مــدرن امــروز، هــوش مصنوعــی بــه تمامــی حــوزه هــای کاری نفــوذ پیــدا کــرده اســت. تقریبــا 
تمامــی کمپانــی هــای فعــال در عرصــه ی تکنولــوژی هــای مالــی جهــت صرفــه جویــی در زمــان و هزینــه 
هــا، شــروع بــه اســتفاده از هــوش مصنوعــی کــرده انــد. بــر اســاس تحقیقــات انجــام شــده رشــد هــوش 

مصنوعــی در مارکــت جهانــی طــی ده ســال گذشــته بســیار چشــمگیر بــوده اســت.
امــروزه بســیاری از امــور مالــی بــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی صــورت مــی گیــرد در حالــی کــه ممکــن 
اســت آنچنــان مــورد توجــه مــا واقــع نشــود. علیرغــم وجــود ســخت افزارهــا و نــرم افزارهایــی کــه بــرای 
بهبــود امــور مالــی ارائــه میشــوند، هــوش مصنوعــی همچنــان بــه پیشــرفت تکنولــوژی هــای موجــود در 
صنعــت مالــی و هــم چنیــن ارائــه ی راه حــل هــای نویــن در مواجــه بــا چالــش هــای کســب و کار کمــک 

کــرده اســت.
ارائه خدمات بهتر به مشتریان

امــروزه طریقــه ی ارتبــاط مشــتریان بــا ســازمان هــا بیشــتر از طریــق تلفــن یــا چــت آنالیــن مــی باشــد 
و اپراتورهایــی کــه پاســخگوی ســواالت مشــتریان هســتند ممکــن اســت راهــکار اشــتباه ارایــه دهنــد و 
یــا حتــی در پاســخگویی دچــار مشــکل شــوند، همچنیــن اپراتورهــا ممکــن اســت در زمــان هایــی از روز 
احســاس خســتگی و ناراحتــی کننــد و در ارایــه ســرویس چنــدان کارآمــد نباشــند. ایــن در حالــی اســت 
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کــه گزینــه اســتفاده از هــوش مصنوعــی در نــرم افزارهــای مالــی مــی توانــد نحــوه ی ارایــه ی خدمــات بــه 
مشــتریان را بســیار بهبــود بخشــد.

Chatbot و Robo-Advisor دو تکنولــوژی بــر پایــه هــوش مصنوعــی مــی باشــند کــه در جهــت تغییــر 
ایــن موقعیــت ارائــه شــده انــد.

که کاربران می توانند از طریق متن یا سیستم شنیداری با آن ارتباط برقرار کنند.
مزایایی که این برنامه برای کاربران فراهم می آورد:

•قابلیت مطلع کردن کاربران از همه ی تغییرات
•مدیریت حساب کاربران بنا بر در خواست آن ها

•رسیدگی به شکایات کاربران
•فراهم آوردن اطالعات مفید برای کاربران

•ارائه ی راهکار مناسب
Chatbot: ایــن بــدان معنــی ســت کــه اگــر شــما یــک نــرم افــزار مالــی داریــد، بهتــر اســت در مــورد تلفیق 
آن بــا چــت بــات مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی فکــر کنیــد. از آنجاییکــه ارایــه ی ایــن ســرویس اطالعــات 
بیشــتری را در مــورد محصــوالت در اختیــار مشــتریان قــرار مــی دهــد و آن هــا را در مــورد درصــد قابــل 
اطمینــان بــودن ســرویس هــای ارائــه شــده مطمئــن مــی ســازد، در نتیجــه مــی تــوان گفــت کــه اســتفاده 

از هــوش مصنوعــی در نــرم افزارهــای مالــی باعــث افزایــش ســود و رقابــت در بــازار مــی شــود.
: Robo-advisor یــک نــوع از چــت بــات هــا هســتند ولــی بــه طــور اختصاصــی بــرای فیلدهــای مالــی 

خلــق شــده انــد برخــالف چــت بــات هــا کــه مــی تواننــد در فعالیــت هــای دیگــر نیــز اســتفاده شــوند.
 Robo-advisor نــرم افــزاری ســت کــه جایگزیــن مدیریــت کارهــا مــی شــود و تمایــالت ســرمایه گــذاران 
ــی را  ــرخ انتخاب ــا ن ــق ب ــه ریســک، انتخــاب اســتراتژی، ســرمایه گــذاری و حتــی خریــد و فــروش مطاب ب

ارزیابــی مــی کنــد.
Robo-advisor هــا مشــاوران مالــی مجــازی مــی باشــند کــه مــی تواننــد کمــک مناســبی بــه تجــارت 
هــای مالــی و یــا حتــی تجــارت هــای مرتبــط بــا ســهام ارائــه دهــد. بــه عــالوه آن هــا مــی تواننــد بــه 
ــا مشــاوران  ــه در مقایســه ب ــد ک ــه دهن ــه ای ســرمایه گــذاری ارائ ــان مشــاغل مشــاوره هــای حرف صاحب
حقیقــی از قیمــت پاییــن تــری برخــوردار اســت. از ایــن رو هــوش مصنوعــی مــی توانــد در ســرویس هــای 

مالــی دگرگونــی زیــادی ایجــاد کنــد.
قابلیت ارزیابی ریسک در موارد مربوط به  اعطای وام به مشتریان

قابلیــت ارزیابــی ریســک از الگوریتمــی مشــابه بــا پیــش بینــی تقلــب اســتفاده مــی کنــد. بــا اســتفاده از 
هــوش مصنوعــی در نــرم افزارهــای مالــی، شــرکت هــا، بانــک هــا و ســازمان هایــی کــه در اعطــای وام فعال 
هســتند مــی تواننــد اطالعــات جامعــی راجــع بــه مشــتریان بــه دســت آورنــد و از ایــن اطالعــات در جهــت 

ارزیابــی ریســک احتمالــی در اعطــای وام بــه آن هــا اســتفاده کننــد.
یکــی از تــازه تریــن متــد هــای اعطــای وام در صنعــت مالــی اســتفاده از ســرویس هــای آنالیــن وام دهــی 
معــروف بــه p to p)peer-to-peer( مــی باشــد کــه افــراد را قــادر مــی ســازد بــدون طــی کــردن رونــد 
هــای اداری در موسســات بــه صنــدوق هــای اعطــای وام و ســرمایه گــذاران و تجــارت هــای فعــال در ایــن 

زمینــه مرتبــط شــوند.
افزایش قابلیت پیش بینی کالهبرداری های مالی

ایــن سیســتم هــزاران مــورد تقلــب احتمالــی را در حافظــه خــود جــای مــی دهــد کــه حتــی مــی توانــد 
روش هــای پنهــان تقلــب هــم تشــخیص دهــد.

سیســتم هــای تشــخیص تقلــب مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی بیســت و چهــار ســاعته فعــال مــی باشــند و 
بــه صــورت اتوماتیــک تقلــب هــا را تشــخیص مــی دهــد. ایــن سیســتم هــا رفتارهــای کاربــران را تحلیــل 

دانش و سرمایه



23

کــرده و زمانــی کــه عملــی از ســوی کاربــران بــا رفتــار همیشــگی آن هــا تطابــق نداشــته باشــد مــی توانــد 
احتمــال وقــوع تقلــب را پیــش بینــی کنــد.

در نتیجــه بهتــر اســت نــرم افزارهــای مالــی جهــت افزایــش امنیــت مشــتریان خــود از هــوش مصنوعــی 
بهــره ببرنــد. وقتــی مشــتریان هنــگام اســتفاده از نــرم افــزار احســاس امنیــت کننــد، اعتمــاد بیشــتری بــه 

محصــول پیــدا کــرده و ایــن بــه معنــای موفقیــت یــک کســب و کار اســت.
قابلیت تشخیص و تایید هویت بصری

تشــخیص هویــت بصــری بــا اســتفاده از شــبکه هــای عصبــی انجــام مــی شــود کــه بــه صاحبــان تجــارت 
ــخاص  ــه اش ــای وام ب ــت اعط ــد جه ــی کن ــک م ــا کم ــک ه ــتم بان ــای وام و p to p در سیس ــای اعط ه
ــع  ــد. در واق ــد کنن ــا را تائی ــدارک آن ه ــد و م ــخیص دهن ــتریان را تش ــت مش ــده، هوی ــت کنن درخواس
اســتفاده از هــوش مصنوعــی ارائــه ی ایــن گونــه ســرویس هــای مالــی را قابــل دســترس تــر، ســریعتر و 

مطمعــن تــر خواهــد کــرد.
ارائه ی پیشنهادات بیمه ای

امــروزه کمپانــی هــای بیمــه شــروع بــه اســتفاده از هــوش مصنوعــی در پروســه هــای خــود کــرده انــد. 
هــوش مصنوعــی مــی توانــد در فیلدهــای مختلفــی از بیمــه ی مشــاغل )همچــون امــالک و حمــل و نقــل 
ــا مانیتــور کــردن  ــا حجــم زیــادی از داده ســر و کار دارنــد(، ارزیابــی خســارت بعــد از تصادفــات و ی کــه ب
شــرایط امــالک اســتفاده شــود. مــی تــوان بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه هــوش مصنوعــی در متحــول 
کــردن صنعــت بیمــه پتانســیل باالیــی دارد زیــرا جایگزیــن کــردن انســان بــا تکنولــوژی پروســه هــای بیمــه 
را تســهیل و تســریع مــی کنــد. هــوش مصنوعــی بــه مشــتریان شــرکت هــای بیمــه ایــن امــکان را میدهــد 
کــه بیمــه را از یــک ســرویس پیشــگیرانه بــه یــک ســرویس جبــران خســارت تبدیــل کننــد و همچنیــن 

باعــث پیشــرفت شــرکت هــای بیمــه در ارائــه ی خدمــات و ســرویس هــا بــه مشــتریان مــی شــود.
قابلیت آنالیز پیشرفته سرمایه گذاری

امــروزه ســرمایه گــذاران عالقــه ی زیــادی بــه اســتفاده از سیســتم هــای مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی دارنــد 
زیــرا ایــن سیســتم هــا مــی تواننــد اطالعــات مفیــد و گســترده ای بــه آن هــا ارائــه دهنــد. ایــن اطالعــات 
نقــش مؤثــری در آنالیــز ســرمایه گــذاری دارد. هــوش مصنوعــی و اتوماســیون پروســه ی ســرمایه گــذاری 
بــا حــذف مداخلــه ی انســان و بــا اســتفاده از الگوریتــم هــای مشــخص مارکــت را بررســی کــرده و آنالیــز 

جامعــی در مــورد قیمــت هــا و موقعیــت هــا ی ســرمایه گــذاری بــه ســرمایه گــذاران ارائــه مــی دهــد. 
استفاده از نوآوری های جدید مالی

مطابــق بــا پیــش بینــی هــا، مــوج جدیــدی از تغییــرات تکنولــوژی هــای مالــی در ســال هــای آینــده در راه 
اســت. اکثــر ایــن تغییــرات ناشــی از تغییــرات قابــل توجــه در نحــوه ی اســتفاده مــردم از ســرویس هــای 

مالــی اســت. در واقــع ایــن تغییــرات از مــوارد زیــر نشــأت گرفتــه:
•نسل آینده ی مشتریان با انتظارات متفاوت از سرویس دهندگان

•عــدم دسترســی بانکــداری ســنتی بــه تعــداد قابــل توجهــی از مــردم در مناطــق غیــر شــهری کــه قــادر بــه 
اســتفاده از ســرویس هــای مالــی نیســتند

•ظهور تلفن های هوشمند و تبلت ها
تغییــرات ذکــر شــده در بــاال منجــر بــه نــوآوری هایــی در سیســتم هــای مالــی شــده اســت کــه در ادامــه 

بــه چنــد نمونــه از آنهــا اشــاره خواهــد شــد.
-  یــک نمونــه از ایــن نــوآوری هــا در تکنولــوژی هــای مالــی اســتفاده از Crypto currency ماننــد بیــت 
 crypto ــای ــاخصه ه ــن ش ــی از مهمتری ــود دارد. یک ــا وج ــرد آنه ــی عملک ــت. و چگونگ ــده اس ــن ش کوی
 Block chain .مــی باشــد crypto currency ــادی در مــورد ماهیــت currency ســؤاالت و ابهامــات زی
هــا مبتنــی بــودن آن بــر تکنولــوژی ای مــی باشــد کــه داده هــای مشــترک در شــبکه ی جهانــی را مدیریــت 
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کــرده و معامــالت را بــه صــورت یــک Block chain بــرای امنیــت بــاالی نســخه ی الکترونیکــی جمــع آوری 
و نگهــداری مــی کنــد.

امــروزه اســتفاده از بیــت کویــن شــهرت و مقبولیــت جهانــی پیــدا کــرده و بســیاری از مارکــت هــا و تجــارت 
هــا را در برگرفتــه اســت.  بیــت کویــن سیســتمی اســت کــه از طریــق آن افــراد مــی تواننــد پــول نقــد خــود 
رابــه نســخه ی الکترونیکــی تبدیــل کننــد. بیــت کویــن بــه صــورت رکوردهــای الکترونیکــی نگهــداری مــی 
شــود و مــی توانــد از طریــق میلیــون هــا کامپیوتــر )بــالک چیــن( توزیــع شــود. اســتفاده از بیــت کویــن 
مزایــای زیــادی از جملــه افزایــش امنیــت، کاهــش فســاد مالــی وامــکان انتقــال ســریع پــول را فراهــم مــی 

اورد.
نمونه ای دیگر از نوآوری های مالی استفاده از رابط برنامه نویسی کاربردی میباشد.

سیستم تشخیص هویت مبتنی بر شبکه های اجتماعی 
در سیســتم هــای مالــی جدیــد اســتفاده از هویــت دیجیتــال افــراد بســیار مرســوم شــده اســت. بســیاری 
از کســب و کار هــا بــا هــدف تأییــد هویــت کاربــران هنــگام فعالیــت در شــبکه هــای اجتماعــی اســتفاده 
ــت هــا ی آن هــا در شــبکه هــای  ــق بســیاری از فعالی ــراد از طری ــال اف ــت دیجیت ــع هوی ــد. در واق میکنن
 Fidor ــی ــی آلمان ــال کمپان ــوان مث ــه عن ــرد ب ــی گی ــکل م ــن ش ــوک و لینکدی ــس ب ــر فی ــی نظی اجتماع
ســرویس هــای مالــی متناســب بــا ســلیقه ی مشــتریان فراهــم مــی آورد. ایــن ســرویس بــه کاربــران اجــازه 
میدهــد کــه فقــط بــا اکانــت خــود در فیــس بــوک حســاب کاربــری بــاز کننــد. مســلما بهــره بــردن از چنیــن 
سیســتمی باعــث تســریع پروســه و ارایــه ی ســرویس هــای بهتــر مطابــق بــا ســلیقه کاربــران مــی شــود.

)API )Application programming interface
بــرای ســالهای متمــادی برنامــه نویســان از API جهــت برقــراری ارتبــاط اجــزای مختلــف برنامــه در یــک 
اپلیکیشــن اســتفاده مــی کردنــد امــا در کســب و کار کاربــرد متفاوتــی دارد و بــا اســتفاده از آن مــی تــوان 
کســب و کارهــای مختلــف را بــه صــورت اجــزای مختلــف در اینترنــت ارایــه داد. یــک مثــال خــوب جهــت 
درک بهتــر اســتفاده از گــوگل مــپ مــی باشــد کــه چگونــه بــه اپلیکیشــن هــا و وب ســایت هــای دیگــر 

لینــک مــی شــود.
جمع بندی:

ــد  ــای جدی ــوژی ه ــت و تکنول ــه روس ــده ای رو ب ــرات عم ــا تغیی ــده ب ــداری در آین ــی و بانک ــت مال صنع
ــل تصــور متحــول کــرده اســت. از ایــن رو آمادگــی جهــت همــگام  ــه ای غیرقاب ــه گون ــی را ب صنعــت مال
شــدن بــا ایــن تغییــرات از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. بســیاری از فعــاالن صنعــت مالــی بــه اســتفاده 
ــادی از  ــای زی ــا مزای ــرم افزاره ــن ن ــه ای ــد چــرا ک ــد روی آورده ان ــوژی هــای جدی ــا و تکنول ــرم افزاره از ن
ــه نیــروی کار و رقابــت بیشــتر را  جملــه صرفــه ی اقتصــادی بهتــر، صرفــه جویــی در زمــان، نیــاز کمتــر ب
فراهــم مــی آورد. در ایــن مقالــه کاربردهــای هــوش مصنوعــی در ارایــه ســرویس هــای بهتــر بــه مشــتریان، 
رفتارشناســی کاربــران، ارزیابــی ریســک در صنعــت و تشــخیص هویــت مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت و 
اســتفاده از نــوآوری هــای جدیــد مالــی در رشــد بیــت کویــن و API هــا را مــورد بررســی قــرارداده اســت.
هــوش مصنوعــی بــا هــدف اتوماســیون کــردن فعالیــت هــای تجــاری مدیــران و صاحبــان کســب و کارهــا 
فعالیــت خــود در بخــش صنعــت را اغــاز کــرده اســت و کســب کارهــای ســنتی را مجبــور بــه اســتفاده از 

نــوآوری هــای جدیــد مالــی جهــت رقابــت بــا بــازار جهانــی کــرده اســت.

محمدرسول مالجعفری
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ریسک کردن مدیریت می خواهد

مشاغل تجارى ما با خطرات زيادى روبرو هستند 
در  بگذارد.  تأثير  آنها  رشد  و  بقا  بر  ميتواند  كه 
و  ريسك  مديريت  اساسي  اصول  درك  نتيجه، 
نحوه استفاده از آنها براى كاهش اثرات خطرات بر 

است. مهم  تجارى  واحدهاى 
مديريت ريسك شامل شناسايي، تجزيه و تحليل و 
پاسخ به عوامل خطر است كه بخشي از زندگي يك 
مؤثر  مديريتريسك  تشكيل ميدهند.  را  تجارت 
يعني تالش بر اينكه تا حد امكان درآمدهاى آينده 

را به جاى عملكردى منفعالنه به طور كنشگرانه كنترل كنيم. بنابراين، مديريت مؤثر ريسك اين پتانسيل را دارد 
كه هم احتمال وقوع ريسك و هم تأثيرات احتمالي آن را كاهش دهد. ساختارهاى مديريت ريسك به گونهاى 
طراحي شدهــاند كه چيزى فراتر از اشاره به خطرات موجود را انجام نميدهند. يك ساختار مديريت ريسك 
خوب همچنين بايد عدم قطعيتها را محاسبه كرده و تأثير آنها را بر يك تجارت پيشبيني كند. در نتيجه، 
نتيجه انتخاب بين پذيرش خطرات يا رد آنها است. پذيرش يا رد خطرات بستگي به سطوح تحملي دارد كه 

يك كسب و كارقباًل براى خود تعريف كرده است.
اگر يك كسب و كار مديريت ريسك را به عنوان يك فرآيند منظم و مستمر به منظور شناسايي و حل ريسكها 
ايجاد كند، از ساختارهاى مديريت ريسك ميتوان براى حمايت از ساير سيستمهاى كاهش ريسك استفاده كرد. 
آنها شامل برنامه ريزى، سازماندهي، كنترل هزينه و بودجه بندى ميشوند. در چنين شرايطي، تجارتمعمواًل 

شگفتيهاى زيادى را تجربه نخواهد كرد، زيرا تمركز بر مديريت پيشگيرانه ريسك است.
پاسخ به خطراتمعمواًل يكي از اشكال زير را دارد:

اجتناب: يك كسب و كار ميكوشد تا با رهايي از علت، ريسك خاصي را از بين ببرد.
كاهش: كاهش ارزش مالي پيشبيني شده مرتبط با ريسك با كاهش احتمال وقوع ريسك.

پذيرش: در برخي موارد، ممكن است يك كسب و كار مجبور به پذيرش ريسك شود. اين گزينه در صورتي 
است امكانپذير 

كه يك واحد تجارى احتمالي را براى كاهش تاثير ريسك ايجاد كند.
هنگام ايجاد شرايط احتمالي، يك كسب و كار بايد از يك رويكرد حل مشكل استفاده كند. نتيجه يك طرح دقيق 
است كه ميتواند به محض نياز اجرا شود. چنين طرحي به يك سازمان تجارى اين امكان را ميدهد تا موانع 

يا مانع موفقيت خود را كنترل كند، زيرا ميتواند به محض ايجاد خطرات با آنها برخورد كند.
ابزارهاى الزم را ميدهد تا بتواند به اندازه كافي  مديريت ريسك يك فرآيند مهم است؛ زيرا به كسب و كار 
خطرات احتمالي را شناسايي و با آنها مقابله كند. هنگامي كه يك خطر مشخص شد، كاهش آن آسان است. 
آن ميتواند تصميمگيرى  اساس  بر  كه  فراهم ميكند  براى مشاغل  را  مبنايي  ريسك  اين، مديريت  بر  عالوه 

انجام دهد. صحيح 
براى يك كسب و كار، ارزيابي و مديريت ريسكها بهترين راه براى آمادگي براى احتماالتي است كه ممكن است 

دانش و سرمایه
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مانع پيشرفت و رشد شوند. هنگامي كه يك شركت برنامه خود را براى رسيدگي به تهديدات احتمالي ارزيابي 
ميكند و سپس ساختارهايي را براى رسيدگي به آنها توسعه ميدهد، شانس خود را براى تبديل شدن به يك 

نهاد موفق افزايش ميدهد.
عالوه بر اين، مديريتريسك پيشرو تضمين ميكند كه تا حد ممكن با ريسكهاى داراىــاولويت باالبرخورد 
تهاجمي صورت گيرد. عالوه بر اين، مديريت اطالعات الزم را خواهد داشت كه ميتواند براى اتخاذ تصميمات 

آگاهانه و اطمينان از سودآورى كسب و كار استفاده كند.
تجزيه و تحليل ريسك يك رويكرد كيفي براى حل مشكالت است كه از ابزارهاى مختلف ارزيابي براى بررسي 
و رتبهبندى خطرات به منظور ارزيابي و حل آنها استفاده ميكند. فرآيند تجزيه و تحليل ريسك به صورت زير 

است:
•شناسايي خطرات موجود:

شناسايي ريسك عمدتا شامل يك طوفان مغزى است. يك كسب و كار كاركنان خود را دور هم جمع ميكند 
تا بتوانند همه منابع مختلف ريسك را بررسي كنند. گام بعدى اين است كه همه خطرات شناسايي شده را به 
ترتيب اولويتبندى كنيد. از آنجا كه نميتوان همه خطرات موجود را كاهش داد، اولويتبندى تضمين ميكند 
كه آن دسته از ريسكهايي كه ميتوانند به طور قابل توجهي بر يك كسب و كار تأثير بگذارند فوريت بيشترى 

داشته باشند.
•ارزيابي خطرات:

در بسيارى از موارد، حل مشكل شامل شناسايي مشكل و سپس يافتن راه حل مناسب است. با اين حال، قبل 
از اينكه بفهميم چگونه ميتوان با ريسكها به بهترين نحو برخورد كرد، بايد با طرح اين سؤال كه ”چه چيزى 
چنين ريسكي را ايجاد كردهاست و چگونه ميتواند بر كسب و كار تأثير بگذارد” علت خطرات را مشخص كند.

•ايجاد پاسخ مناسب:
هنگامي كه يك واحد تجارى براى ارزيابي راهكارهاى احتمالي براى كاهش خطرات شناسايي شده و جلوگيرى 
از تكرار آنها آماده ميشود، بايد سواالت زير را بپرسد: چه اقداماتي مي توان براى جلوگيرى از تكرار خطرات 

شناسايي شده انجام داد؟ عالوه بر اين، اگر عود كرد، بهترين كار چيست؟
•ايجاد مكانيسم هاى پيشگيرانه براى خطرات شناسايي شده:

در اينجا، ايدههايي كه براى كاهش خطرات مفيد شناخته شدهاند، در تعدادى از وظايف و سپس در برنامههاى 
احتمالي كه ميتوانند در آينده به كار گرفته شوند، توسعه داده ميشوند. در صورت بروز خطرات، مي توان 

برنامهها را عملي كرد.

علی دالل شریفی
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