6

بورس

سه شنبه  10تیر 1399
شماره 2726

ریزش شاخص کل ؛

دیروز شاخص کل بیش از ده هزار ریزش کرد .چنین
ریزشی در دوره قبل در شاخص  1میلیون واحدی و ریزش
به  940هزار واحد صورت گرفتی .به نظر این ریزش تاثیر روانی
رسیدن به شاخص کل یک و نیم میلیونی بود تا بخواهد بر اثر
اتقاقات واقعی بازار باشد .اکنون شاخص کل به 1,481,926.35
رسید .و ریزش ده هزار واحد را تجربه کرد.

بخریم یا بفروشیم

نکته بسیار مهم در این ریزش این است که آیا اکنون قرار
است شاخص باز هم ریزش داشته باشد و اگر چنین است نقطه
حمایت کجاست؟ با بررسی وضعیت بازار و بررسی وضعیت
سهم ها می توان دریافت که به نظر ریزشی در کار نیست و
بیش از آنکه بخواهیم آن را ریزش بنامیم باید به آن نام اصالح
بدهیم .یکی از مهمترین دالیل این امر خرید سنگین حقوقی ها

در این ریزش خصوصا در سهم های بزرگ و بنیادی بازار سرمایه
می باشد که می توان به سهم هایی همچون بانک تجارت
(وتجارت) ،گروه توسعه ملی (وبانک) یا شتران اشاره کرد .از
طرفی الزم به ذکر است دیروز در ابتدای ساعت شروع کار بازار
سرمایه شدت ریزشها بسیار زیاد بود که ناگهان در ساعات میانی
صف فروش برخی سهامها به صف خرید تبدیل شد.

چگونه در بورس وارد شویم؟
قسمت دوم -احراز هویت سامانه سجام

برای احراز هویت دو راهکار وجود دارد  -1احراز هویت حضوری  -2احراز هویت غیر
حضوری
اما قبل از انتخاب احراز هویت با دقت نکات زیر را مطالعه نمایید:
 .1فرآیند احراز هویت غیر حضوری با توجه به مجوزهای دریافتی از مراجع ذی صالح
و مطابق تعرفه های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می گیرد که شامل استعالم
تصویر و اطالعات موجود در پایگاه های مربوطه از قبیل سازمان ثبت احوال کشور و راستی
آزمایی آن ها می باشد.
 .2احراز هویت غیر حضوری صرفاً برای هر کد ملی صرفا یک مرتبه امکان پذیر است.
 .3فرایند بارگذاری ویدیو سلفی مجهز به الگوریتم های تشخیص زنده بودن تصویر و
تشخیص چهره می باشد.
 .4با عنایت به دقت زیرساخت ها و سامانه مربوطه ،چنانچه فرآیند احراز هویت غیر
حضوری به دلیل عدم احراز مطابقت تصویر اخذ شده با تصویر موجود در سازمان ثبت احوال
کشور تکمیل نگردد ،در این حالت احراز هویت غیر حضوری امکان پذیر نبوده و جهت احراز
هویت باید به یکی از مراکز احراز هویت مراجعه نمایید.
 .5احراز هویت غیرحضوری صرفاً برای شخص ایرانی اصیل و باالی  18سال قابل انجام
بوده و برای نمایندگی از قبیل ولی ،قیم ،وکیل و  ...صرفاً احراز هویت حضوری قابل انجام
می باشد.
 .6دسترسی به این بخش صرفاً از داخل کشور و برای کاربران داخلی مجاز است.
 .7در صورت عدم موفقیت احراز هویت غیر حضوری ،مبلغ پرداخت شده عودت
نمی گردد.
 .8ورود به سامانه جهت احراز هویت غیر حضوری به منزله آگاهی و پذیرفتن کامل کلیه
شرایط ،قوانین و مقررات بازار سرمایه می باشد.
 .9رعایت پوشش موجه و حجاب اسالمی برای کلیه احراز شوندگان الزامی است و
درصورت تخلف قطعاً از سوی مرجع احراز هویت غیرحضوری مردود خواهد شد.
 .10در اخذ تصویر و ویدئو ،پس زمینه ساده و نور مناسب ضروری است.

سواالت متداول

حجمهای مشکوک بازار سهام

برای احراز هویت غیر حضوری بورس ،چه کارهایی باید انجام دهم؟
برای انجام احراز هویت غیرحضوری ،الزم است قب ً
ال در سامانه سجام ثبتنام کرد ه و احراز
هویت نشد ه باشید .در این صورت وارد بخش استعالم سجام شده و احراز هویت خود را انجام
دهید .در صورتی که دارای شرایط فوق هستید ،وارد بخش ثبت نام شده ،مشخصات مورد نیاز
را در فرمهای مربوطه وارد و پس از ارسال تصویر امضاء خود ،در نهایت ویدئوی سلفی خود را
آپلود کنید و احراز هویت خود را تکمیل کنید.
برای احراز هویت ویدئویی ،به چه مدارکی نیاز هست؟
از آنجایی که اطالعات شناسایی در مراحل قبلی ،تحت فرم ثبتنام از کاربر دریافت
شدهاند ،بمنظور راحتی هر چه بیشتر کاربران ،برای احراز هویت و تکمیل فرآیند ،صرفاً یک
ویدئو سلفی بمدت  5ثانیه مورد نیاز است و به ارائه هیچگونه مدرک شناسایی نیاز نیست.
احراز هویت غیر حضوری بورس چقدر زمان میبرد؟
با توجه به اینکه تایید و احراز ویدئو سلفی توسط تکنولوژی و الگوریتمهای قدرتمند
هوش مصنوعی با دقت باال صورت میگیرد ،بسته به سرعت اینترنت ،احراز هویت غیر حضوری
بورس ،تنها در حد چند ثانیه تا چند دقیقه زمان میبرد که نسبت به متصدی انسانی برای
احراز هویت ،زمان بسیار کمتر است.
چرا باید ویدئو سلفی بگیرم؟
ویدئو سلفی در واقع برای اثبات حضور و زنده بودن فرد استفاده میشود .دریافت این
ویدئو برای حصول اطمینان از این موضوع است که مالک اصلی اطالعات در پشت گوشی تلفن
همراه قرار داشته و شخص دیگری هویت او را جعل نمیکند .در واقع ،این ویدئو با الگوریتمهای
پیچیده و قدرتمند هوش مصنوعی (یادگیری ژرف) و  Liveness detectionپردازش
شده و زنده و واقعی بودن آن تشخیص داده میشود.
چرا ویدئوی سلفی میتواند جایگزین مراجعه حضوری در احراز هویت باشد؟
از آنجایی که میتوان با استفاده از فناوری تشخیص زنده بودن تصویر (Liveness
 )Detectionاز زنده بودن کاربر در لحظه ضبط ویدئو اطمینان حاصل کرد و همچنین
قابلیت ارسال ویدئوی چهره از هر جایی و در هر زمانی از شبانهروز ممکن است ،بنابراین با
استفاده از ویدئوی سلفی و هوش مصنوعی ،امکان حذف نیاز به حضور شخص فراهم میگردد.
در واقع نسخهای از عکس چهره افراد ،در زمان درخواست کارت ملی اخذ و نزد سازمان ثبت
احوال وجود دارد که ما با دریافت ویدئو فرد ،چهره او را با عکس ثبت احوال مقایسه میکنیم
و در صورت تایید ،احراز هویت انجام میشود؛ ضمن اینکه حضور شخص در لحظه نیز بررسی
میگردد.
برای احراز هویت غیرحضوری  ،به چه نوع تلفن همراهی نیاز دارم؟
برای احراز هویت غیرحضوری بورس ،به تلفن همراه هوشمندی نیاز است که دارای
دوربین سلفی بوده و قابلیت نصب نرمافزارهای مختلف بر روی آن وجود داشته باشد.
آیا با هر دستگاه تلفن همراه ،تنها امکان احراز هویت یک کاربر وجود دارد؟
خیر ،تعداد دفعات احراز هویت غیر حضوری ،به گوشی تلفن همراه وابسته نیست و به
ازای هر کدملی ،امکان یک بار احراز هویت وجود دارد.
چگونه ویدئو سلفی بگیرم؟
زمانی که وارد فرآیند آپلود ویدئو سلفی شدید ،دسترسی دوربین سلفی خود را برای
نرمافزار فعال کرده ،در جای ثابت با نور مناسب ایستاده ،گوشی تلفن همراه را در مقابل صورت
خود بگیرید و دکمه شروع را بزنید .چهره خود را در طول ضبط ویدئو داخل کادر نگه دارید
تا فرآیند ضبط به اتمام برسد.
آیا امکان احراز هویت با عکس وجود دارد؟
خیر ،بدالیل امنیتی و بمنظور جلوگیری از بروز جعل هویت ،برای احراز هویت حتماً الزم
است که ویدئو زنده بگیرید.
ویدئو سلفی من در کجا ذخیره میشود؟
ویدئو شما ،پس از تایید و احراز هویت ،بمنظور پیگیریهای بعدی ،در سرورهای امن
شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ذخیره شده و امکان دسترسی غیرمجاز

به آنها وجود ندارد .در واقع ،این ویدئوی سلفی کدگذاری شده و بوسیله هوش مصنوعی با
تصویر مدارک شناسایی مطابقت داده میشود.
در صورتی که نماینده قانونی برای ثبت نام شخص حقیقی اقدام نموده باشد باید
چه اقداماتی انجام دهد ؟
بعد از ذخیره کد تایید در مرحله سمت و شرایط نماینده با انتخاب نماینده قانونی در فرم
نمایش داده شده نوع مدرک اثبات کننده سمت را انتخاب و تاریخ انقضاء نمایندگی را درج و
مدرک نمایندگی را بارگذاری نمایید .
در چه شرایطی ویدئو من تایید نخواهد شد؟
گاهی اوقات بدلیل عوامل مختلفی از قبیل کیفیت پایین دوربین سلفی گوشی تلفن
همراه ،نور پایین محیط ،وجود چندین چهره در تصویر ،سرعت پایین اینترنت ،فاصله زیاد
چهره شما از کادر تعبیه شده ،زاویه نامناسب نگه داشتن تلفن همراه ،قرار داشتن شیشه در
پشت فرد ،انعکاس نور در تصویر یا لرزش دوربین ،ویدئو شما نامعتبر تشخیص داده شود.
بعالوه ،چنانچه فردی دارای گریم یا آرایش خیلی زیادی باشد ،ممکن است در تطابق چهره او
با عکس ثبت احوالش ،مشکل رخ دهد.
اگر نتیجه ویدئو من نامعتبر بود ،چه کنم؟
در چنین مواردی ،مشکالت ذکر شده را رفع کرده و مجددا ً ویدئو بگیرید .
چگونه می توان نماینده خود را تغییر داد ؟
بعد از انتخاب نوع نماینده و بارگزاری مدرک نمایندگی در صورت عدم تایید مدرک مورد
نظر توسط بخش حقوقی شرکت سپرده گذاری امکان تغییر مدرک و یا شخص نماینده وجود
دارد و در صورت تایید مدرک این امکان وجود ندارد.
هر کاربر چندبار امکان تالش برای آپلود ویدئو سلفی دارد؟
هر کاربر با شماره ملی منحصر به فرد 3 ،بار امکان آپلود ویدئو برای احراز هویت را دارد.
اگر در  3تالش پیاپی ،ویدئو معتبر تشخیص داده نشود ،بمنظور حفظ امنیت کاربر ،حساب
کاربری او قفل میگردد و باید برای احراز هویت حضوری ،مراجعه کند.

لیست مراکز احراز هویت

برای مشاهده لیست مراکز احراز هویت مطابق شکل زیر به سامانه سجام به آدرس
 sejam.irبروید.

در داخل سامانه در محلی که توسط مکان نما نمایش داده شده گزینه لیست مراکز احراز
هویت را انتخاب نمایید.

اکنون با انتخاب گزینه احراز هویت حضوری لیست تمامی مراکز احراز هویت حضوری در
سراسر کشور در بیش از  65صفحه به نمایش در خواهد آمد.
چنانچه تمایل ندارید احراز هویت خود را حضوری انجام دهید از طریق موبایل می توانید
با انتخاب احراز هویت غیر حضوری از لیست به آدرس سایت هایی که احراز هویت را به صورت
غیر حضوری انجام می دهند دسترسی و احراز هویت خود را به صورت غیر حضوری انجام
دهید.
همانطور که در باال مطالعه نمودید اطالعات الزم جهت احراز هویت غیر حضوری و نحوه
انجام به طور کامل توضیح داده شده است.

