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چرتکه

احتمال پیوستن ایران
به اتحادیه اقتصادی اوراسیا
بخش اقتصاد -به گفته ی الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه ،ایران
می تواند در ماه می سال جاری به عنوان عضو جدید به اتحادیه
اقتصادی اوراسیا که روسیه آن را رهبری می کند بپیوندد.
به گزارش تابناک به نقل از  ،Russia Todayالکساندر نوواک
که به طور مشترک ریاست کمیسیون بین دولتی ایران و روسیه را
نیز بر عهده دارد اذعان کرده است که ‹›حرکت به سوی قرارداد
موقت ایجاد منطقه ی آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی
اوراسیا که در مرحله ی (نهایی) خود قراردارد به طور قطع روابط
دوجانبه را بیش از پیش توسعه بخشیده و همکاری های مربوط به
سرمایه گذاری را گسترش می دهد›› .این در حالی است که مهدی
سنایی سفیر ایران در روسیه پیش از این گفته بود که همکاری ها
در خصوص ایجاد یک منطقه ی آزاد تجاری بین طرفین که از سال
 ۲۰۱۵میالدی آغاز شده بود در حال به نتیجه رسیدن است.
الزم به ذکر است که بلوک اقتصادی اوراسیا بر اساس اتحاد بین
نهادهای گمرکی کشورهای روسیه ،قزاقستان و بالروس در سال
 ۲۰۱۵میالدی ایجاد شد و پس از آن ارمنستان و قرقیزستان نیز
به این اتحادیه پیوستند .همچنین ،در سال  ۲۰۱۶میالدی ویتنام
نخستنین کشوری بود که در خارج از منطقه ی اقتصادی اوراسیا قرار
داشت و به این اتحادیه ملحق شد .باید خاطر نشان گردد که اتحادیه
اقتصادی اوراسیا با هدف حصول اطمینان از حمل و نقل آزاد کاالها،
خدمات ،سرمایه و کارگران بین کشورهای عضو ایجاد شده است.
افزون بر این ،بیش از  ۴۰کشور و و سازمان بین المللی تا کنون
تمایل خود را به امضای قرارداد تجارت آزاد با اتحادیه ی اوراسیا
اعالم کردند که در این میان نام کشورهای چین ،اندونزی و برخی
کشورهای آمریکای جنوبی به چشم می خورد.

 ۲۰میلیارد دالر ارز خانگی
در ایران وجود دارد
بخش اقتصاد -عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
بازار ارز را مشابه وضعیت بادکنکی دانست و اعالم کرد  ۲۰میلیارد
دالر ارز خانگی در ایران وجود دارد.
به گزارش مهر به نقل از خانه ملت ،معصومه آقاپور علیشاهی
با اشاره به التهاب بازار ارز در روزهای اخیر با وجود ورود بانک
مرکزی ،اظهارداشت :برای بررسی مشکالت بازار ارز باید با ساز
وکار این بازار آشنایی داشته باشیم تا از عهده ارزیابی آن برآییم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با تشبیه بازار
ارز به بادکنک ،توضیح داد :اگر بازار ارز را مانند بادکنک بدانیم،
باید گفت میزان باد داخل آن حکم حجم نقدینگی در جامعه
را دارد ،بنابراین هر اندازه حجم نقدینگی افزایش یابد ،بادکنک
بزرگتر می شود.
نماینده مردم شبستر در مجلس دهم شورای اسالمی ادامه داد :از
سوی دیگر افزایش قیمت ها در واقع سطح روی بادکنک است و
زمانی که دولت به سطح بادکنک فشار وارد کند ،بخش از بادکنک
جمع و بخش دیگر متورم می شود اما حجم داخل بادکنک کاهش
نمی باید ،در حال حاضر شاهد هستیم که فشار دولت بر قیمت ها
روزانه افزایش پیدا می کند.
این نماینده مجلس با اشاره شرایط دیگر اقتصادی در کشور بیان
داشت :با توجه به اینکه با ناامنی در بازار کسب و کار مواجه
هستیم ،این عدم اطمینان باعث می شود بخشی از نقدینگی کشور
به دالر تبدیل شود.
وی گفت :هرچه سطح عمومی قیمت ها و حجم تورم را ثابت نگه
داریم باد بادکنک به سمت بازارهایی چون ارز و سکه می رود،
بنابراین اولین کاری که در بازار داخلی باید صورت گیرد این است
که نقدینگی به سمت بازار سرمایه ،بازار مسکن و تولید ناخالص
ملی هدایت شود .
آقاپورعلیشاهی ،با اشاره به اقدامات اخیر بانک مرکزی برای
مدیریت بازار ارز ،اظهارداشت :نوع ارز معامالت از دالر به یورو
تغییر کرد ،چرا که یورو در طول سال های گذشته بالغ بر ۲.۴
درصد تغییر قیمت داشته اما دالر شاهد تغییراتی بالغ بر ۳.۸
درصد بوده است.
این نماینده مجلس افزود :با تمام اقداماتی که دولت انجام داده
است اما تنش های منطقه ای ،افزایش تقاضای دالر درسه ماهه
چهارم سال به مناسبت سال نوی میالدی ،خروج ارز از اربیل عراق
و ایجاد محدودیت در  FATFدست به دست هم می دهد که
قیمت ارز متالطم شود.
وی از مردم خواست :از همه مردم می خواهیم که تالطم بازار ارز
را تشدید نکنند به عبارتی باعث افزایش تقاضای ارز نشود ،تشدید
این فضا شاید در کوتاه مدت سودی حاصل کند اما در میان مدت
هم به آنها و هم به کشور لطمه وارد می شود.
آقاپور علیشاهی با اشاره به آمارهای غیر رسمی از میزان دالر در
کشور گفت :طبق آمارهای غیر رسمی  ۲۰میلیارد دالر ارز خانگی
در کشور وجود دارد که اگر وارد بازار تولید ناخالص داخلی شود
منجر به اشتغال آفرینی می شود ،در واقع تالش داریم فرهنگی
در کشور جا بیافتد که چرخ اقتصادی به نفع کشور ،تولید ناخالص
داخلی  GDPو ایجاد ارزش افزود واقعی بچرخد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در خصوص چند
نرخی بودن دالر در بازار کنونی ارز ،اظهارداشت :در این زمینه
آیا دولت مقصر است یا مردم؟ دولت در روزهای اخیر مقدار قابل
توجهی ارز وارد بازار کرده است و بنابراین باید مراقب این موارد
باشیم.

تحرک نسبی بازار مسکن
در  ۱۱ماه امسال

بخش اقتصاد -طی  ۱۱ماه اول امسال ،آماری که از پرداخت
تسهیالت خرید مسکن ارائه شده حاکی از رشد  ۳۲.۳درصدی
نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
به گزارش ایسنا ،از ابتدای سال  ۹۶تا پایان بهمن ماه ،تعداد
 ۱۵۰هزار و  ۸۶۷فقره تسهیالت خرید مسکن به متقاضیان
پرداخت شده است که ارزش ریالی این تسهیالت رقمی معادل
 ۷هزار و  ۸۰۶میلیارد و  ۹۶۷میلیون و ۷۰۰هزار تومان بوده
است .این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۳۲.۳درصد رشد
نشان میدهد .همچنین تسهیالت ساخت مسکن افزایش ۴۳.۵
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده است.

{اقتصاد}
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ب وکارها دارد
اینترنت اشیا و جایگاهی که در آینده کس 
بخش اقتصاد -امروزه گوگل طیفی گسترده از مفاهیم را گردآوری میکند؛
ی گرفته تا دریافت اطالعات دربارهی
از جستوجو برای تشخیص یک بیمار 
اینکه چگونه میتوانیم عشق واقعی را پیدا کنیم .کامال طبیعی است که تا چند
وقت دیگر گوگل را باز کنیم و آخرین قیمت اینترنت اشیا (Internet
 )of thingsرا در آن جستوجو کنیم .کاربران اینترنت با جستوجوی
این اصطالح در موتورهای جستوجو آن را بهشدت داغ کردهاند .اما اینترنت
اشیا چیست و در زندگی واقعی چه جایگاهی دارد؟ همراه ما باشید ،میخواهیم
اطالعات جالبی دربارهی اینترنت اشیا در اختیارتان بگذاریم.
اینترنت اشیا چیست و چرا اهمیت دارد؟
اینترنت اشیا که با نام اختصاری  IoTشناخته میشود ،موضوع تازهای نیست:
شرکتهای فناوری و دانشمندان این حوزه دهههاست
که دربارهی آن بحث میکنند؛ جالب است بدانید که از
نخستین توست ِر متصل به اینترنت در همایشی در سال
 ۱۹۸۹رونمایی شده است IoT .اساسا چیز سادهای
آوردن
است :متصلکردن اشیا از طریق اینترنت و فراهم
ِ
این امکان که با انسانها ،با اپلیکیشنها و با یکدیگر
ارتباط برقرار کنند .نمونهی ساده و مشهور برای ،IoT
یخچالهای هوشمند است .تصور کنید که یخچال
میتوانست با دوربین داخلیاش ،محتویات یخچال را
ببیند و به شما پیام دهد و بگوید که شیر تمام شده یا
تاریخ مصرف آن گذشته است .رایجترین نمونه برای IoT
در بریتانیا ،سیستم گرمایش خانگی و مصرف بهینهی
انرژی است؛ چرا که دولت میکوشد تا شرکتهای انرژی
را بهسوی هوشمندسازی پیش ببرد .این سیستمها،
به شما اجازه میدهند سیستم گرمایشی را از راه دور
روشن کنید؛ در روزهای آفتابی دما را کاهش دهید یا
حتی وقتی کسی در خانه نیست ،آن را خاموش کنید.
برخی از سیستمهای جدیدتر ،از دوربینهای مجهز به
حسگر حرکتی استفاده میکنند؛ این سیستمها بررسی
میکنند که آیا تلفن هوشمند شما (و در نتیجه خودتان)
از خانه خارج شده است یا خیر IoT .چیزی بیش از خانههای هوشمند است
و میتواند به اندازهی یک شهر هوشمند گسترش یابد .برای نمونه ،چراغهای
رانندگی متصلبههم را در نظر بگیرید که رفتوآمد خودروها را رصد
راهنمایی
ِ
میکنند؛ یا سطلهای زبالهی هوشمندی که بهوقت پرشدن ،هشدار میدهند.
همچنین ،صنایع هوشمندی که با حسگرهای متصلبههم ،بر همهچیز نظارت
میکنند؛ صنایعی که در آنها ،همهی قطعاتی که باید پشت سر هم نصب شوند
تا بخشهای گوناگون خط تولید و ایمنی پرسنل بهطور پیوسته پایش میشوند.
دولت ،شرکتهای انرژی را تشویق میکند تا تجهیزات هوشمند را در اختیار
مشتریانشان قرار دهند :همهی این دادهها و سامانههای خودکار بسیار
مقرونبهصرفهاند و باعث کاهش مصرف انرژی میشوند .بسیاری از گسترههای
 ،IoTاین مزایا را بهخوبی نشان میدهند .البته ،برخی از این ابزارهای هوشمند
نقش صرفا رفاهی و سرگرمکننده دارند؛ شاید به همین دلیل است که ما بیشتر
سیستمهای گرمایش هوشمند میبینیم تا یخچالهای هوشمند.
آیا اینترنت اشیا امنیت دارد؟
هر موضوع تازهای نقاط ضعف خودش را دارد؛ امنیت و حریم خصوصی ،در واقع،
بزرگترین چالشهای  IoTهستند .همهی این دستگاهها و سیستمها ،اطالعات
شخصی بسیاری دربارهی افراد جمعآوری میکنند .این تجهیزات هوشمند دقیقا
میدانند چه زمانی شما در خانه هستید و هنگامی که در خانه هستید ،از کدام
دستگاههای الکترونیکی استفاده میکنید .همچنین این اطالعات را با دیگر
دستگاهها به اشتراک میگذارند؛ همهی این اطالعات در پایگاه دادهی شرکتها
نگهداری میشوند و همواره قابل دسترسی هستند.
کارشناسان امنیت بر این باورند که در مراحل نخستین توسعهی  ،IoTاقدامات
کافی برای تأمین امنیت و حفاظت از حریم خصوصی صورت نگرفته است؛
آنها برای اثبات ادعای خود ،یکی از هاستهای این ابزارها را هک کردند؛ این
مجموعه طیف وسیعی از سامانهها را دربرمیگرفت :سامانههای پایش کودک،
روشنایی خودکار و یخچالهای هوشمند تا سامانههای گستردهی شهری مانند
چراغهای راهنمایی .اما جالب توجه آنکه هکرها تاکنون توجه چندانی به IoT
نشان ندادهاند؛ احتماال به این دلیل که افراد زیادی از اپلیکیشنهای متصلبههم
استفاده نمیکنند؛ در نتیجه ،فعال ارزش ندارد که برای هککردن آنها دست به
حملهی سایبری بزنند .اما ب ه محض اینکه هککردن خانههای هوشمند صرفهی
اقتصادی پیدا کند ،مجرمان رایانهای دستبهکار خواهند شد.
درنتیجه ،پاسخ کوتاه این است :بله IoT ،نسبتا امن است :احتماال دستگاههای
هوشمند نمیتوانند آسیب جدی به شما بزنند و این آسیب بیشتر از چیزی
نیست که رایانهی شخصیتان میتواند باعث شود؛ اما هیچ تضمینی وجود ندارد
و تا زمانی که تمهیدات الزم اندیشیده نشود IoT ،احتماال هدف بعدی هکرها
خواهد بود.
اینترنت اشیا چگونه روی تجارت و کار تأثیر میگذارد؟
بوکاری که در آن فعالیت میکنید ،بستگی داردIoT :
این موضوع به کس 
بیشترین پیشرفت را برای تولید بههمراه دارد؛  IoTابزاری سودمند برای
موقعیتیابی ماشینها و افراد و ساماندهی آنها خواهد بود .کشاورزان نیز از

پایش محصوالت و دامها بهره خواهند گرفت؛ به
حسگرهای متصلبههم ،برای
ِ
این ترتیب ،تولید و بهرهوریشان افزایش یافته و میتوانند سالمت گلههاشان را
با دقت بیشتری بررسی کنند.
نمونهها بیشمار است؛ روشن است که ابزارهای متصلبههم ،راهشان را به اغلب
کسبوکارها خواهند گشود؛ درست مانند رایانهها و اینترنت که به هر نقطهای
از جهان نفوذ کردند IoT .با افزایش بهره وری ابزار و کارخانهها ،بسیاری از
کارآفرین ها را بهسوی خود فرا خواهد خواند؛ اما برای کارمندان یک اداره یا
شرکت که پیوسته زیر ذرهبین هستند ،میتواند کابوسی وحشتناک باشد .تصور
کنید که از کارت تردد شما برای موقعیتیابی شما در ساختمان شرکت یا
محوطهی آن استفاده شود؛ یا رئیستان بتواند بفهمد که شما چه مدتزمانی را
در آشپزخانه صرف درستکردن چای کردهاید.

با همهی اینها ،وقتی یک چایسا ِز هوشمند میفهمد شما چه زمانی به چای نیاز
دارید ،میتواند واقعا لذتبخش باشد.
آیا اینترنت اشیا واقعی است؟
این پرسش احتماال بهترین پرسشی است که در گوگل دربارهی  IoTجستوجو
شده است :آیا اینترنت اشیا واقعی است؟
خ به این پرسش تا حدی دشوار است .اینروزها فناوری سرشار است از
پاس 
بازاریابی ها و بزرگنماییها؛ در نتیجه ،تصمیم گیری دربارهی اینکه آیا یک
نوآوری واقعا موفقیتآمیز است یا خیر ،در مراحل آغازین بسیار دشوار است.
اما کاربرد اینترنت اشیا چنان گسترده است که به یک پروژه یا محصول وابسته
نیست .یخچالهای هوشمند شاید در آینده وارد زندگی ما شوند یا شاید هم
بهخاطر سود اندکی که دارند ،کنار گذاشته شوند؛ اما حسگرهای متصلبههم
و ابزارهای هوشمند قطعا هواداران زیادی خواهند داشت و پیوسته توسعه
خواهند یافت .تا یک دههی دیگر ،همهی اشیا میتوانند از طریق اینترنت به
هم متصل باشند؛ در نتیجه ،اشیای هوشمند سراسر زندگی ما را فرامیگیرند و
بهتدریج ،واژهی «هوشمند» از ادبیات روزانهی ما حذف میشود؛ برای نمونه،
امروز به دستگاههایی که میزان مصرف انرژی را با فناوری  IoTانداز ه میگیرند،
«کنتورهای هوشمند» میگوییم؛ اما بهتدریج ،این کنتورها چنان در همهجای
جهان فراگیر میشوند که دیگر آنها را فقط «کنتور» مینامیم؛ درست همانند
«تلفنهای هوشمند» که بهدلیل رواج گستردهشان ،فقط «تلفن» خوانده
میشوند .مهم نیست که  IoTکجاست و چه نامی بر آن میگذاریم؛ مهم این
است که واقعیت دارد .اما روشن است که حتی گوگل هم پاسخ دقیقی برای آن
ندارد .در پی گسترش  ،IoTکسبوکارهای بسیاری میکوشند تا از اشیای
متصلبههم و دادههایی که تولید میکنند ،برای کسبوکارشان ارزشآفرینی
کنند .پیشبینی شرکت پژوهشی گارتنر ( )Gartnerنشان میدهد که تا
سال  ،۲۰۲۰بیش از نیمی از فرایندهای عمدهی جدید در کسبوکار در IoT
مشارکت خواهند داشت.
اما اینکه کسبوکارها چگونه از این ابزارها بهره میگیرند ،به بازار بستگی دارد.
در ادامهی این نوشتار ۱۰ ،زمینهای را که شرکتها از  IoTبرای ارزشآفرینی
در کسبوکارشان بهره میگیرند ،شرح میدهیم.
 .۱پایش مرکز داده ،مدیریت و اتوماسیون
در پژوهش بازاری که مؤسسهی پژوهشی  ۴۵۱بهتازگی انجام داده است ،باالترین
ابتکارها برای  IoTعبارت بودند از پایش مرکز داده ،مدیریت و اتوماسیون.
این مفاهیم جدید نیستند؛ اما امکاناتی که محصوالت  IoTفراهم میکنند،
به کسبوکارها کمک خواهند کرد تا حجم زیا ِد دادهها را بهخوبی مدیریت
کنند .این دادهها در چند سال آینده رشد فزایندهای خواهند داشت .حسگرهای
متصلبههم ،این امکان را فراهم میکنند که مرکز دادههای متعدد پایش شوند؛
همچنانکه به متولیان فناوری اطالعات نیز کمک میکنند تا وظایف اولیهی
خود ،مانند فراهمکردن اینترنت را بهتر انجام دهند.
کریستین رناود ( )Christian Renaudیکی از مدیران پژوهش در
مؤسسهی  ۴۵۱میگوید« :حجم دادهها با چنان سرعتی در حال رشد است
که انسان دیگر نمیتواند آنها را ارزیابی کند؛ درنتیجه ،الزم است فرایندهای
خودکاری برای این کار وجود داشته باشد».

 .۲مدیریت زنجیرهی تأمین و موجودی
در پژوهش مؤسسهی گارتنر ،بیشترین مورد برای نوآوری در  ،IoTعبارت است
از بهینهسازی عملیات از طریق مدیریت جریان کار ،مدیریت زنجیره تأمین و
مدیریت انبار .یک کسبوکار با بهرهگیری از حسگرهای متصلبههم میتواند
فرایند حمل و تحویل کاالها را بهشکلی دقیقتر ،پایش و مدیریت کند.
 .۳نظارت و بررسیهای امنیتی
زمانی که دستگاهی به شبکهای وصل میشود ،این ظرفیت را دارد که به ابزاری
ارزشمند برای گردآوری دادهها و به گزینهای برای مدیریت آسانتر تبدیل شود.
برخی از افرا ِد شرکتکننده در پژوهش  ۴۵۱بر این نکته تأکید کردهاند که از
 IoTدر سیستمهای امنیتیشان بهره خواهند گرفت.
الکترونیکی مجهز به حسگر
رناود میگوید« :بیشتر آنها دوربینها و سیستمهای
ِ
روی دربها و مسیرهای تردد نصب کردهاند و آنها را
در سامانهی نظارتیشان بهکار بردهاند .در این سامانهها
میتوان از تحلیلگرهای ویدئویی همراه با دوربینها و
دستگاههای شناسایی چهره بهره گرفت».
 .۴ارائهی خدمات جدید و برندسازی
یکی از رایجترین کاربردهای  ،IoTطراحی ویژگیهای
شخصیسازیشده و زمینههایی مانند تبلیغات هوشمند
است .در پژوهش گارتنر ۶۲ ،درصد از صاحبان
کسبوکار ،عنوان کردند که قصد دارند از این فناوری
برای «ارائهی خدمات جدید به مشتریان بهره بگیرند؛
خدماتی که بهطور مستقیم ،درآمدزایی نمیکنند؛ اما با
بهبود ویژگیهای محصوالت ،در بلندمدت به برندسازی
کمک خواهند کرد».
 .۵مدیریت از راه دور دستگاهها
پایش ا ز را ه دو ِر دستگاهها نیز مورد دیگری است که
 ۸/۳۸درصد از افرا ِد شرکتکنند ه در پژوهش ۴۵۱
به آن اشاره کردهاند .هجوم دادهها و ابزارهای جدید
باعث میشود چالشهای تازهای برای مدیریت از راه
دو ِر دستگاهها ایجاد شود؛ اما بهکمک آن میتوان با
دسترسی به جزئیات بیشتر ،از فرایند بهرهبرداری و
نگهداری دستگاهها آگاه شد.
ن و تجهیزات
 .۶مدیریت ساختما 
این زمینه هم در هر دو پژوهش  ۴۵۱و گارتنر عنوان شده است .بسیاری از
ساختمانهای تجاری به شکل فاجعهآمیزی انرژی را هدر میدهند؛ اما به لطف
کردن خودکار چراغها و
 ،IoTمیتوان از حسگرها و الگوریتمهایی برای خاموش
ِ
دستگاهها و کاهش دما ،هنگامی که دفاتر کار ،اتاقهای کنفرانس یا بخشهایی
از ساختمان مورد استفاده قرار نمیگیرد ،بهره گرفت .همچنین میتوان این
حسگرها را با توجه به تقویم کاری شرکت تنظیم کرد و برای نمونه ،اتاقهای
کنفرانس را چند دقیقه پیش از آغاز جلسه گرم کرد .با بهرهگیری از حسگرهای
هوشمند ،کسبوکارها میتوانند هزینههای مصرف انرژیشان را به میزان
چشمگیری کاهش دهند.
 .۷مدیریت داراییها
پیش روی خود میبیند؛ اما احتمال بهرهبرداری
مدیریت داراییها نیز چند سناریو ِ
از فرایند نگهداریِ پیشگویانه بیشتر است .در پژوهش گارتنر ۶۷ ،درصد از
صاحبان کسبوکار« ،مدیریت داریی از جمله نگهداریِ پیشگویانه از تجهیزات»
را در فهرستشان عنوان کردهاند .نگهداریِ پیشگویانه به کارخانهها و انبارها که
معموال تجهیزات گرانقیمتی دارند ،کمک بسیاری میکند .این شرکتها با پایش
و تحلیل دادههای کاربران میتوانند پیشبینی کنند که چه زمانی ممکن است
اتفاق نامطلوبی برای یک دستگاه بیفتد؛ در نتیجه ،پیش از اینکه این مشکل باعث
اختالل یا تأخیر در فرایند تولید شود ،جلوی آن را خواهند گرفت.
 .۸مدیریت ناوگان
بهکمک  ،IoTشرکتهای حملونقل میتوانند سفر وسایل نقلیه و رفتار رانندهها
را بهتر رصد کنند .در این زمینه ،رواج تلفنهای هوشمند در میان رانندهها ،این
کاربردهای  IoTرا تسهیل کرده است .رناود میگوید« :افراد زیادی از بستههای
حسگر که مثال در آیفون وجود دارد ،استفاده میکنند؛ میتوان از این حسگرها
برای انجام برخی تحلیلها بهره گرفت .برای نمونه ،میتوان دههاهزار رانندهای
را که از پورتهای  OBD2همراه با دانگل استفاده میکنند ،ردیابی نمود».
 .۹سالمتی
امیدبخش برنامههای سالمتی بودهاند.
مچبندهای ثبت اطالعات سالمتی ،همواره
ِ
امروز بهلطف  IoTمیتوان از دادههای مشابه برای اطالعرسانی به مراکز درمانی
و شرکتهای بیمه بهره گرفت .پایش بیماران در هر لحظه و متصلکردن آنها به
دستگاههای پزشکی ،بازار  IoTرا در حوزهی پزشکی توسعه داد ه است .برخی از
شرکتهای پژوهشی پیشبینی کردهاند که ارزش  IoTدر بحث سالمتی تا سال
 ۲۰۲۲به  ۴۰۰میلیارد دالر خواهد رسید.
 .۱۰خردهفروشی
کاربرد  IoTدر خرده فروشی ،میکوشد تا موفقیت تجارت الکترونیک را به تجارت
فیزیکی منتقل کند .میتوان از امواج رادیویی برای ارسال اطالعات محصول به تلفن
هوشمن ِد متصدی فروش بهره گرفت .همچنین ،میتوان دادههای محلی را هنگامی
که مشتریان در اطراف فروشگاه هستند ،برای آنها ارسال کرد .امروزه ،فناوریهایی
مانند  RFIDو بلوتوث با صرف انرژی پایین ،اتصال محصوالت را به شبکه آسانتر
کردهاند و گزینههای بیشماری برای تحلیل رفتار مشتری ،تبلیغات هوشمند و
تسهیل فرایند خریدوفروش ،پیش روی صاحبان کسبوکار قرار دادهاند.

خصوصی سازی در ایران

دولت میفروشد ،نهاد شبه دولتی میخرد
بخش اقتصاد -مدتی است که در کشور ما بحث خصوصی سازی و کوچک
کردن دولت مطرح است اما عم ً
ال گاهی اوقات سهام واگذار شده توسط دولت،
توسط شرکت های دولتی دیگر خریداری می شود و در واقع بخش خصوصی
واقعی این سهام را خریداری نمی کند .در آخرین مورد دولت سهام بیمه
البرز را واگذار نمود و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) آن را
خریداری نمود.
به گزارش تابناک  ،هیات وزیران در جلسه مورخ  29آذر ماه  1396که به
ریاست حسن روحانی برگزار شد مصوب نمود که تمامی سهام باقیمانده
متعلق به دولت در شرکت های بیمه آسیا ،البرز و دانا به عنوان سهام مشمول
واگذاری تعیین شود تا پس از تصویب قیمت در هیات واگذاری ،توسط
سازمان خصوصی سازی و از طریق بورس واگذار شود.
سازمان خصوصی سازی نیز در مورخه  24دی  1396با انتشار اطالعیه ای
شرایط واگذاری بلوک های سهام  17.3درصدی بیمه البرز و  18.8درصدی
بیمه آسیا در بورس را اعالم نمود و زمان آن را  16و  17بهمن ماه تعیین
نمود.
در مورخه  16بهمن ماه  ،1396سهام بیمه البرز در بورس آماده واگذاری
شد و دارای سه متقاضی نیز بود اما واگذار نشد .علی صحرایی معاون بورس
تهران در این زمینه گفت :به دلیل آن که این سه متقاضی صالحیت الزم
را نداشتند ،این سهام واگذار نشد .بیمه آسیا نیز در تاریخ  17بهمن 1396
آماده واگذاری شد و دارای دو متقاضی بود .سهام این بیمه نیز به دلیل عدم
صالحیت متقاضیان واگذار نشد.
با عدم واگذاری سهام این دو بیمه ،دوباره سازمان خصوصی سازی در مورخه
 18بهمن ماه با انتشار آگهی اعالم نمود که سهام بیمه البرز و آسیا مجددا ً در
تاریخ  12اسفند  1396جهت واگذاری در بورس عرضه می گردد.

در تاریخ  12اسفند سهام بیمه البرز واگذار شد اما بیمه آسیا دوباره به
دلیل عدم صالحیت متقاضی واگذار نشد .بلوک  17.34درصدی بیمه البرز
که ارزش آن حدود  90میلیارد و  246میلیون تومان بود از سوی یکی از
زیرمجموعه های سازمان تامین اجتماعی و به قیمت هر سهم  130تومان و
یک ریال خریداری شد و به این ترتیب ،تامین اجتماعی صاحب  51درصد از
سهام بیمه البرز شد و کنترل آن را در اختیار گرفت.
مرتضی لطفی ،مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی طی مصاحبه
ای ضمن تایید خبر خرید سهام بیمه البرز گفت :قصد شستا از خرید سهام
بیمه البرز ،افزایش سهم شستا در اداره این شرکت بوده است .وی ادامه داد:
ما قصد داریم سهام خود در بیمه ملت و میهن را بفروشیم و صرفا بر سهام
بیمه البرز تمرکز کنیم.
این خرید سهام در حالی توسط شستا صورت گرفته است که رئیس جمهور
در جریان یک برنامه تلویزیونی دستور صریح داده بود که سهام شرکت های
زیر مجموعه تامین اجتماعی واگذار شود .واگذاری که توسط این نهاد صورت
نگرفت بلکه همان گونه که ذکر شد ،سهام بیمه البرز هم توسط این نهاد شبه
دولتی خریداری شد .در عمل خصوصی سازی بیمه البرز به این صورت انجام
شد که دولت فروخت و یک نهاد شبه دولتی آن را خریداری نمود! یعنی عم ً
ال
خصوصی سازی واقعی انجام نشد .البته طبق آنچه گفته شد ظاهرا ً بخش
خصوصی خریدار بیمه آسیا و البرز بوده اند اما تایید صالحیت نشدند.
همچنین باید به این موضوع نیز اشاره نمود که در  16اسفند  96برای چندین
بار بلوک  16.67درصدی ذوب آهن در بورس عرضه شد که این سهام توسط
پویش بازرگان خریداری شد .گفتنی است ،معامله بلوک  ۱۶٫۶۷درصدی
ذوب آهن سرانجام به ارزش  ۴۱۴۸میلیارد ریال در نماد «ذوب »۴صورت
پذیرفت .این یک نمونه موفق از تالش های دولت برای خصوصی سازی بود.

همان گونه که مالحظه شد در روزهای هفته گذشته دو نمونه موفق و ناموفق
در خصوصی سازی شرکت های دولتی اتفاق افتاد .خبر دوم که در مورد
فروش سهام ذوب آهن به بخش خصوصی است نشان می دهد که دولت و
سازمان خصوصی سازی می توانند که این واگذاری ها را به بخش خصوصی
واقعی انجام دهند و این نوید کوچک سازی دولت را می دهد به شرط آنکه
همین روند واگذاری به بخش خصوصی واقعی ادامه داشته باشد.
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت چایسازی آزاد محله چماچاء شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  5079و شناسه ملی 10720185018
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1396/10/30تصمیمات
ذیل اتخاذ شد:
 – 1محل شرکت از واحد ثبتی رشت به واحد ثبتی شفت به آدرس :استان
گیالن – شهرستان شفت – بخش مرکزی – دهستان جیرده – آبادی آزاد
محله چماچاه – خیابان آزادگان – جاده (اصلی آزادمحله چماچا) – پالک
 - 60طبقه همکف – کدپستی  4355172193تغییر یافت و ماده مربوطه در
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل (تغییر نشانی از یک واحد ثبتی به واحد
دیگر) انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم
ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت
 7535ر م الف ث
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