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به کسب و کارهای مجازی وام تعلق یمگیرد
گذاریهایی داشـته باشـند.
اگـر شـما اسـتارت آپـی مرتبـط با روسـتاها داشـته باشـید نیـز از حمایت
برخـوردار خواهیـد شـد،معاون توسـعه روسـتایی و مناطـق محـروم
ریاسـتجمهوری اعلام کردنـد اسـتارت آپهـای روسـتایی میتواننـد از
تسـهیالت اشـتغالزایی بهـره منـد شـوند .دو گـروه ناظر ملی و اسـتانی بر
رونـد اعطـای ایـن تسـهیالت نظـارت میکننـد.
همچنیـن تسـهیالتی بـرای شـتاب دهندههـا کـه حامیـان اسـتارت آپها
محسـوب میشـوند نیـز قابل پرداخت اسـت ،این مطلب را معـاون فناوری
و نـوآوری وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات به عنـوان یکی از طرحهای
حمایتـی از اسـتارت آپها اعلام کردند.

اگـر ایـده قابـل توجهـی در ذهـن داریـد و بـه اسـتارت آپ میاندیشـید،
بـه شـما ایـن مـژده را میدهیـم کـه علاوه بـر سـایر روشهـای جـذب
سـرمایه میتوانیـد تـا حـدودی روی صندوق نوآوری و شـکوفایی حسـاب
کنید .اگر ایده تان ظرفیت الزم برای اسـتارت آپ شـدن را داشـته باشـد
مـورد حمایـت قـرار میگیـرد .محمدصـادق خیاطیان عضـو هیئت عامل
صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی در نشسـت خبـری چنـد مـاه پیـش خـود
اعلام کردنـد صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی از حـوزه اسـتارت آپـی نیـز
حمایـت میکنـد زیـرا ایـن حـوزه یـک حـوزه مهـم در کشـور محسـوب
میشـود .ایـن صندوقهـا میتوانند از شـرکتهای فناور ،خالق واسـتارت
آپهـا حمایـت کننـد و بـرای تجـاری سـازی از طرحهـای آنها سـرمایه

ابنیک که هرماه مشاست

گذری بر ویژگیهای کاربردی و نکات امنیتی درباره استفاده از اپلیکیشنهای همراه بانک

اگـر در اولیـن گامهـای اسـتفاده از خدمـات تلفـن همراهتـان بـه عنـوان یک دسـتیار بانکی هسـتید احتماال میدانیـد که «همراه بانـک» یا همان «موبایـل بانک» یک خدمت نسـبتا نوین
علی نیکفرجام
بانکـی اسـت کـه خوشـبختانه ایـن روزهـا توسـط تمامـی بانکهـای ایرانـی به مشـتریان ارائه میشـود و مـا در ادامـه این مطلب ،جهـت احترام بیشـتر به زبان فارسـی ،از ترکیـب «همراه
روزنامهنگار
بانـک» اسـتفاده میکنیـم هرچنـد میدانیـم کـه باالخـره «بانـک» هـم یـک واژه التیـن اسـت ،اما چه میشـود کرد؟ سـوال مهم! آیـا بهره گیـری از این خدمت نـکات یا مالحظاتـی دارد
کـه بـرای مـا و شـما در خـور اشـاره باشـد؟ یقینـا پاسـخ مثبـت اسـت ،بـا این همه چه جزو مشـتریان ثابت سـرویس (خدمـت) همراه بانک باشـید چه تا به امروز سـراغ ایـن خدمت جـذاب و کارراهانـداز نرفته اید،
در هـر صـورت وقـت آن اسـت کـه بـا ایـن مطلـب همراه باشـید و زوایای بهـره گیری از خدمـت را با هم بررسـی کنیم.

روشهـای نصـب و ثبـت نـام ایـن اپلیکیشـنها میتوانـد بـرای
هـر بانکـی متفـاوت باشـد .بـه عنـوان مثـال گاهـی نیازمنـد نام
کاربـری و رمـز عبـور از داخل شـعبه (باجه خدمـات الکترونیک)
هسـتیم ،گاهـی میتـوان مراحـل ثبـت نـام را از روی وبسـایت
اینترنتـی بانـک مربـوط انجام داد و گاهی الزم اسـت برای اثبات
هویـت بـه یـک تمـاس خـودکار پاسـخ داده شـود و گاهـی نیـز
ایـن هویـت سـنجی از طریـق پیامکی انجـام میشـود (از طریق
شـماره همراهی که پیشـتر و در هنگام گشـایش حساب از سوی
شـما بـه بانـک اعالم شـده اسـت) .بنابراین اگر کاربـر چند بانک
مشـخص هسـتید الزم اسـت کـه از طریـق مراجعـه به شـعبه یا
وبسـایت اینترنتـی بانـک مربوط درباره نحوه ثبـت نام (دریافت
رمـز عبـور و نـام کاربـری) و همچنیـن نصـب اپلیکیشـن همراه
بانـک اطالع کسـب کنید.

مزایای امنییت

اپلیکیشـنهای همـراه بانـک از آنجـا کـه در اپاسـتورهای
رسـمی داخلی یا فروشـگاه رسـمی گوگل ( )Play Storeعرضه
میشـوند میتـوان تـا حـد قابـل قبولـی از امنیـت آنهـا و آلوده
نبودنشـان بـه ویـروس یـا بدافـزار اطمینـان داشـت؛ از همیـن
رو خطراتـی کـه عمومـا در هنـگام مواجهـه بـه وبسـایتهای
اینترنتـی بـرای کاربـران پدیـد میآیـد ،در قبال اپلیکیشـنهای
رسـمی امـکان بـروز کمتـری دارد.
از سـوی دیگـر بـا آمـدن حسـگر اثـر انگشـت بـه گوشـیهای
هوشـمند ،برخـی از اپلیکیشـنهای همـراه بانـک امـکان ورود
بـا اثـر انگشـت بـه جـای وارد کـردن رمـز عبـور و نـام کاربـری
را نیـز فراهـم کردهانـد کـه ایـن خدمـت ،تـا حـد باالیـی امکان
سـرقت نـام کاربـری و رمـز عبـور و بـه تبـع آن ورود غیرمجـاز
بـه اپلیکیشـن همـراه بانـک افـراد را کاهـش میدهـد .ناگفتـه
پیداسـت کـه این امـکان طبیعتا بـرای کاربرانی فراهم اسـت که
گوشـی تلفـن همـراه آنهـا مجهز به حسـگر اثر انگشـت باشـد.

دو توصیه اسایس

چند تعریف و یک خدمت

امـروزه در جامعـه بانکـی کشـور ما از تلفن بانـک ،اینترنت بانک
و همـراه بانـک نـام بـرده میشـود و میتوان مدعی شـد که همه
ایـن خدمـات در نهایـت یـک نتیجـه دارنـد ،این که باجـه بانک
یـا دسـتگاه خودپـرداز را بـه خانـه یا محـل کار شـما میآورند و
میتوانیـد کلیـه خدمـات بانکـی اعـم از پرداخت قبـوض ،انتقال
وجه ،خرید شـارژ ،دریافت صورتحسـاب ،پرداخت اقسـاط و ...را
از طریـق تلفـن بانـک ،اینترنت بانک و همـراه بانک انجام بدهید.
البتـه میتوانیـد امیـدوار باشـید کـه روزی هم بتوانیـد وجه نقد
را از داخـل خانـه خـود دریافـت کنیـد ولـی فکـر میکنـم تا آن
روز هنوز فاصله داشـته باشـیم.

گزارش تفاوت ها

بـا وجـود اینکـه نتیجـه نهایـی هر سـه خدمتـی که در بـاال نام
بردیـم یکـی اسـت امـا هـر کـدام از پروتکلهـای متفاوتـی برای
ارائـه خدمـت بهـره میبرند که سـبب تفاوت ماهیتی آنها شـده
اسـت .در واقـع تلفـن بانـک از سـامانه تلفن گویـا ،اینترنت بانک
از مرورگرهـای اینترنتـی موجـود در رایانـه شـما و این آخری که
بیشـتر مـد نظـر ما و شماسـت ،یعنی همراه بانـک از ابزاری بهره
میبـرد کـه ایـن روزهـا همـه مـا روز و شـب درگیر آن هسـتیم،
ابـزاری بـه نام اپلیکیشـن موبایل .اپلیکیشـنهایی کـه میلیونها

میلیـون از آنهـا روی میلیونهـا گوشـی تلفـن همراه هوشـمند
نصـب شـدهاند و نزدیـک بـه دو دهه اسـت که همراه ما هسـتند.
از روزی کـه تلفنهـای همـراه قدیمـی بـا سیسـتم عاملهـای
جـاوا و سـیمبین در دسـترس مـا بودنـد تا به امروز که سیسـتم
عامـل هایاندرویـد و ( iOsسیسـتم عامـل اختصاصـی شـرکت
اپـل) بـر جهـان تلفنهـای همراه هوشـمند حکومـت میکنند.

از کجا به دست بیاوریم؟

اگـر قـرار باشـد کـه اپلیکیشـن همـراه بانـک روی گوشـی تلفن
همـراه هوشـمند شـما نصـب شـود راههـای متفاوتـی بـرای آن
وجـود دارد؛ کـه خوشـبختانه ایـن تنـوع دسترسـی ،راه را بـرای
همه قشـرها با هر سـطحی از سـواد و تجربه آسـان کرده اسـت.
برخـی از ایـن مسـیرهای نصـب عبارتانـد از:
 .1مراجعـه بـه بانـک و درخواسـت از باجـه خدمـات الکترونیـک
بـرای نصـب اپلیکیشـن همـراه بانک روی تلفن هوشـمند شـما.
 .2دریافـت فایـل نصـب از وبسـایت اینترنتـی بانـک ،انتقال به
حافظـه گوشـی هوشـمند و نصب آن.
 .3مراجعه به اپاسـتورهای رسـمی (فروشـگاههای اپلیکیشـن)
و نصب مسـتقیم اپلیکیشـن همـراه بانک.
بـا ایـن توضیح که این سـه راه ،مطمئنترین و توصیه شـدهترین
مسـیرها برای دریافت اپلیکیشـنهای همراه بانک هستند.

چند توصیه ایمین

دقت داشـته باشـید که اپلیکیشـن هایاندروید و  iOsبرای کار
کـردن روی گوشـی هوشـمند شـما دسترسـیهای گسـتردهای
بـه امکانـات گوشـی طلـب میکننـد و اگـر میخواهیـد بـا آنها
کار کنیـد بایـد بـه ایـن دسترسـیها مجـوز بدهیـد؛ بنابرایـن
مهمتریـن نکتـه دربـاره اپلیکیشـنهای همـراه بانک ،این اسـت
که حتما و با تاکید باال از یکی از سـه مسـیر ذکر شـده آنها را
دریافـت کنیـد .مسـیرهایی ماننـد دریافت از طریـق بلوتوثهای
ناشـناس ،دانلـود و نصـب اپلیکیشـنها از سـایتهای اینترنتـی
متفرقه و ناشـناس یا اپاسـتورهای غیررسـمی کمترین خطری
کـه بـرای شـما ایجـاد میکند این اسـت که دادههای مالی شـما
ماننـد رمزهـای اول و دوم حسـابها و کارتهـای شـما را بـرای
افـراد سـودجو افشـا کـرده و در مـدت کوتاهـی این امـکان را به
وجـود آورد کـه تمامـی موجودی شـما دود شـود و به هـوا برود،
پـس بـه هیـچ وجه اپلیکیشـنهای همـراه بانک را از مسـیرهای
متفرقـه دریافت و نصـب نکنید.

روشهای متفاوت ،ابنکهای متفاوت

بدیهـی اسـت کـه ماننـد وبسـایتهای اینترنتـی اختصاصـی،
اپلیکیشـن همـراه بانک هر بانک یا موسسـه اعتبـاری ،به صورت
اختصاصـی و فقـط بـرای آن موسسـه تولید شـده اسـت بنابراین

هنگامی که به دالیلی
از شبکههای مجازی
شخصی ()VPN
استفاده میکنید یا
یکی از ابزارهای گذر
از فیلترینگ روی
گوشی شما فعال است
ناگفته پیداست که این
ابزارها ممکن است به
صورت کامال پنهانی به
دادههای شما دسترسی
پیداکنند

صـرف نظـر از دالیـل فنـی کـه در اینجـا مجـال توضیـح آنهـا
نیسـت ،شـایان ذکـر اسـت کـه در دو حالـت به هیچ وجـه نباید
وارد حسـاب کاربـری اپلیکیشـن همـراه بانکتان بشـوید.
 .1زمانی که گوشـی هوشـمند شـما به یک شـبکه  WiFiعمومی
متصـل اسـت ،منظـور ما همان شـبکههای رایگانی اسـت که در
مکانهـای عمومـی ماننـد فروشـگاه هـا ،سـالنهای انتظـار و ...
بـه شـما ارائـه میشـود ،چرا کـه اگر فردی سـودجو کنتـرل این
شـبکه را بـه دسـت بگیـرد میتوانـد دادههـای تلفن همراه شـما
را سـرقت کنـد پـس بهتـر اسـت در این مـورد جنبـه احتیاط را
نگـه دارید.
 .2هنگامـی کـه بـه دالیلـی از شـبکههای مجـازی شـخصی
( )VPNاسـتفاده میکنیـد یـا یکی از ابزارهـای گذر از فیلترینگ
روی گوشـی شـما فعـال اسـت ناگفتـه پیداسـت که ایـن ابزارها
هماننـد یـک اسـب تـروا روی گوشـی شـما هسـتند و میتوانند
بـه صـورت کامال پنهانی به دادههای شـما دسترسـی پیدا کنند،
پـس اسـتفاده از اپلیکیشـنهای همـراه بانـک در حالـت فعـال
بـودن ایـن ابزارهـا بـه هیـچ وجـه توصیه نمیشـود.
در پایـان ذکـر ایـن نکتـه الزم اسـت کـه بـه احتمالی بسـیار باال
در آینـده ،زمیـن بـازی فعالیتهای اقتصادی از مسـیرهای فعلی
اعـم از باجـه بانـک ،رایانـه شـخصی و تلفنهای ثابـت ،به صورت
تمـام و کمـال بـه دسـتگاههای تلفـن همـراه هوشـمند منتقـل
میشـود .چنانکـه امـروزه داشـتن یـک اپلیکیشـن حرفـهای و
توانمنـد بـرای انجـام فعالیتهـای بانکـی ،یکـی از مهمتریـن
ویژگیهـای یـک بانـک موفـق و پیشـرو بـه حسـاب میآیـد.

احیای بورس بعد از ثبت دو سقوط وحشتناک

پیامهای بازار «دو رنگ» ،بعد از سقوط بزرگ
جواد غیاثی

کارشناس بورس

شاخص کل بورس تهران ،هفته قبل را با جهش به  24هزار واحد شروع کرد اما با ورود به یک فرایند سقوط شدید و درنهایت احیا در روز چهارشنبه ،در سطح  211هزار واحد به کار خود پایان داد .علت اصلی سقوط انتشار مجموعهای از اخبار مبهم،
راجع به وضعیت برجام ،اقدامات احتمالی آمریکا علیه کشورمان و برخی صنایع پایین دستی (مثل پتروشیمی) و نهایتا موضوع جنگ تجاری آمریکا و چین بود .اتفاقاتی که هیچکدام دارای اثر قابل توجه بر وضعیت اقتصاد و بروس نبودند اما انتشار مبهم
آنها و بیش واکنشی بورس و بهخصوص سهامداران تازه کار ،باعث موج شدید فروش شد .رشد قابل توجه شاخص در دو ماه اخیر (از نیمه اسفند تا نیمه اردیبهشت) و نیاز به اصالح نیز باعث وزن دهی بیش از حد بازار به اخبار مبهم سیاسی بود.

فرار ابزار از محارصه اهبام

در هـر حـال روز چهارشـنبه بـا اعالم موضـوع دولت در خصوص برجـام ،بازار
احیـا و متعـادل شـد و بیـش از  3هـزار واحـد رشـد کرد .بـازار پرالتهاب هفته
قبـل و بهخصـوص وضعیت سـرخ و سـبز بـازار در روز چهارشـنبه ( 50درصد
سـبز و  50درصـد سـرخ) درسهـا و پیشـنهادهای مهمـی بـرای اهالـی بازار
دارد؛ لـزوم شـناخت سـره از ناسـره! در ادامـه ضمـن اشـاره به ایـن موضوعات
برخـی سـهمها را رصـد خواهیـم کرد کـه حتـی در روزهای سـقوط اکثریت
بـازار هم ،سـبز ماندند!
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همانطـور کـه در شـماره مـورخ  31فروردین در رابطه با رشـد بازار و احتمال
اصالح شـاخص همانند پاییز گذشـته ،بحث کردیم ،جنس و مختصات رشـد
و اصلاح بهـار امسـال بـا شـرایط پاییز گذشـته کامال متفاوت اسـت .در عمل
هـم دیدیـم کـه بر خالف سـال گذشـته ،بـازار به صورت نرم و نسـبتا منطقی
طـی دو مـاه رشـد کـرد و فراینـد اصلاح را به صـورت دفعهای انجـام داد .این
موضـوع باعـث میشـود ،سـهمهای بنیادیـن کـه در اثر هیجان سـقوط کرده
بودنـد ،بـه سـرعت بـه محـدوده جـذاب خـود بازگردند و بـا توجه بـه اینکه
سـهمهای بنیادیـن عمدتـا شـاخص سـاز هسـتند ،زمینـه را برای بازگشـت
بـازار فراهـم کننـد .ایـن در حالـی اسـت که در پاییز گذشـته ،بـازار به صورت
جهشـی و گله وار رشـد کرد و فرآیند اصالح و اسـتراحت ،حالتی اصطکاکی
و زمانبـر به خـود گرفت.

هبرتین حالت برای حرفهایها و حقویق ها ،فاجعه
برای اتزه واردها

در هر حال ،در هر دو مقطع ،بازار نیاز به اصالح داشت .اما نحوه انجام این
اصالح مهم و تعیین کننده بود .رشد نرم و اصالح دفعه ای ،به نفع اهالی
قدیمی و با تجربه بازار و به ضرر تازه واردان است .چرا که در روزهای افت
شدید ،تازه کارها بیشتر میترسند و سهمهایی را که معموال در قیمت
باال خریدهاند به سرعت در صفهای فروش و قیمت پایین میفروشند ،اما
حرفهای ها ،میدانند که در روزهای سقوط هیجانی بازار ،باید سهمهای خوب
را از صفهای هیجانی فروش جمع کنند .این موضوع در برهههای دیگر نیز
رخ داده بود؛ از جمله ریزش شدید شاخص در اثر حمله تروریستی در مجلس
و مرقد امام در خرداد  .96طی  2روز منفی شدید بازار در هفته گذشته نیز،
حقوقیها با قدرت زیادی به خرید سهمهای خوب پرداختند و به سرعت هم
در روز چهارشنبه ،سود آن را کسب کردند .چرا که سهمهای بنیادین در روز
چهارشنبه ،عمدتا صف خرید شدند! البته فقط سهمهای خوب و بنیادین مثل
شاراک ،شخارک ،رمپنا ،خراسان ،شیران ،کاوه و .. .اما بسیاری از سهمهای
ضعیف ،روز چهارشنبه هم نتوانستند احیا شوند.

رنگ چهارشنبه؛ رسه را از انرسه بشناسید
پیامهای ابزار دو ِ

وضعیت بازار چهارشـنبه ( و حتی روزهای قبل از آن) و دو رنگ شـدن بازار،
تاییـدی دقیـق بـود بـر مدعـای پیشـین مـا .آنجـا کـه در تحلیل رشـد بازار
گفتـه بودیـم کـه شـاخص مسـتعد اصالح اسـت ،چرا کـه هر رونـد صعودی

نیـاز بـه اصلاح دارد .آنجـا گفتیـم کـه اگر فضـای مثبت صعـودی معکوس
شـود و فشـار فـروش غلبـه کند ،دو حالـت رخ خواهد داد؛ بعـد از اتمام فضای
هیجانـی منفـی ،سـهمهای بنیادیـن ،بـه مـرور احیا شـده و به روند خـود باز
خواهنـد گشـت .امـا سـهمهای ضعیـف کـه صرفا بـه خاطر فضـای هیجانی
مثبـت یـا ورود نقدینگـی جدیـد به بـازار ،رشـد کردهاند دیگـر محرکی برای
احیـا نداشـته و ممکـن اسـت تا مدتهـا در فرایند اصالح باقـی بماند .جدول
زیر ،به خوبی نشـان میدهد که روز چهارشـنبه ،نیمی از بازار با قدرت رشـد
کـرد و حتـی صـف خریـد هم شـد اما نیمـی دیگر به افت شـدید خـود ادامه
داد و بـا صف فروش بسـته شـد.
کل نمادهای فعال(بورس)

310

تعداد سهمهای منفی

150

تعداد سهمهای مثبت

تعداد سهمهایی که با صف خرید بسته شد

تعــداد ســهمهایی کــه بــا صــف فــروش بســته شــد

تعداد ســهمهایی که بیش از  3درصد منفی شــد

160
85
15
68

هسمهایی که اب وجود سقوط بورس ،عمال اثبت ماندند

چنانچـه پیداسـت ،در روز چهارشـنبه نصـف بـازار مثبـت و نصـف بازار
منفـی شـد .ایـن دو رنگـی واضح بازار ،برخاسـته از عوامل بنیادین اسـت.

البتـه واضـح اسـت کـه همـه مثبتهـا یـا همـه منفیهـا در اثـر عوامـل
بنیادیـن نبـوده امـا تفکیـک ایجادشـده در بـازار تـا حد زیادی بـه دلیل
شـرایط بنیادیـن اسـت .ذکـر چند مثال موضـوع را روشـن میکند .مثال
گـروه خودرویـی کـه عمدتـا ضـررده هسـتند و طـی روزهـای قبل تحت
تاثیـر اخبـار مبهـم ( از جملـه تجدیـد ارزیابـی و ).. .شـدیدا رشـد کـرده
بودنـد ،روز چهارشـنبه هـم ( بعـد افـت شـدید دو روز قبل) شـدیدا افت
کردنـد .مثلا پـارس خـودرو که بـه صورت جهشـی تا  122تومان رشـد
کـرده بـود ،تـا  109تومان سـقوط کـرد .ایران خـودرو و سـایپا هم وضع
مشـابهی داشـتند .اما سـهمهایی قوی مقل فوالد مبارکه روز چهارشـنبه
سـریعا مثبـت شـدند .حتـی سـهمی مثـل ذوب آهن کـه بعد از سـالها
زیـان دهـی در مسـیر سودسـازی و تغییـر رونـد قرار گرفته و چشـمانداز
مناسـبی دارد ،هفتـه قبـل راه خـود را از بـازا ِر سراسـر نزولی جـدا کرد و
در روز سـقوط تاریخی مثبت هم شـد .پتروشـیمی شـازند هم که طی دو
روز منفی به شـدت جذاب شـده بود ،روز چهارشـنبه سـریعا صف خرید
شـد .رمپنـا هـم بعـد از  3روز اصلاح روز چهارشـنبه تغییـر مسـیر داد و
صـف خریـد هم شـد .خدمـات دریایی سـینا هم که با وجـود تحریمهای
تجـاری و حمـل و نقلی ،وضعیت بنیادین خوبی دارد ،چهارشـنبه سـریعا
صـف خریـد شـد .ایـن سـهم هـم اکنـون سـو ِد  200 ttmتومانـی دارد و
احتمـال سـود  97خـود را تـا  250تومـان میرسـاند .صنعتـی معدنـی
چادرملـو (کچـاد) هـم که پارسـال  80تومان سـود سـاخته و چشـمانداز
رشـد دارد ،روز چهارشـنبه صف خرید شـد.

