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بانک و بیمه

بانک

اصالح برخی مواد دستورالعمل پذیرش
اوراق بهادار در بورس تهران

مدیر پذیرش بورس تهران اعالم کرد :بر اساس
مصوبات هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار،
اصالحاتی در مواد دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در
بورس اوراق بهادار تهران انجام شد.
به نقل از روابط عمومی بورس اوراق بهادار تهران،
محمد امین قهرمانی مدیر پذیرش بورس تهران اعالم کرد:
بر اساس مصوبات هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق
بهادار ،اصالحاتی در مواد دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است که طی نامه
شماره  121/114268از مورخ  1399/03/31به بورس
اوراق بهادار تهران ابالغ شده است.
قهرمانی مدیر پذیرش با بیان مطلب فوق گفت:
اصالحات اعمال شده در دستورالعمل پذیرش از ابتدای تیر
ماه سال  1399الزماالجرا می باشد.
همچنین بر اساس ماده  2و تبصره های آن ،ترکیب
اعضای هیئت پذیرش شامل پنج عضو به شرح ذیل است:
مدیر عامل بورس؛
یک نفر متخصص حسابداری ،حسابرسی یا مالی،
با معرفی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با کانون
نهادهای سرمایه گذاری ایران و با تأیید هیئت مدیره بورس؛
یک نفر شخص حقیقی با تخصص حسابداری،
حسابرسی یا مالی به انتخاب هیئت مدیره بورس؛
یک نفر شخص حقیقی با تخصص حقوق به انتخاب
هیئت مدیره بورس؛
یک نفر شخص حقیقی با تخصص مالی یا با تجربه در
صنعت مربوطه یا صنایع مشابه به انتخاب مدیر عامل بورس.
وی گفت مدیر عامل بورس ،رئیس هیئت پذیرش
خواهد بود و ادامه داد :بر اساس ماده  3جلسات هیئت
پذیرش با حضور حداقل چهار عضو که یکی از آنها مدیر
عامل بورس می باشد ،رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت
پذیرش با رأی موافق حداقل چهار نفر معتبر خواهد بود.
قهرمانی خاطر نشان کرد :بر اساس تبصره  1ماده
پانزده مکرر رویه فرایند پذیرش (موضوع ماده  28مکرر
یک) ،شامل شرکت های پذیرفته شده در بازار اول و دوم
فرابورس ایران که متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار
تهران هستند ،نمی شود .در مورد این قبیل شرکتها،
با درخواست پذیرش از سوی متقاضی و ارائه گزارش
کارشناسی بورس اوراق بهادار تهران ،موضوع قابل طرح در
هیئت پذیرش بورس است.
مدیر پذیرش بورس تهران گفت مدارک و مستندات
پذیرش از طریق سامانه الکترونیکی پذیرش در خدمت
بورس است و افزود :بر اساس ماده  28مکرر بورس ،سامانه
الکترونیکی جهت انجام فرایند پذیرش تا درج اوراق بهادار
را مطابق با این دستورالعمل و الزامات سازمان طراحی و
پیاده سازی می کند .در این سامانه تمامی مکاتبات الزم
در خصوص پذیرش شرکت به صورت الکترونیکی بارگذاری
شده و قابلیت رهگیری خواهد داشت .همچنین بورس
فهرست متقاضیان پذیرش (در صورت کسب اطمینان از
ادامه فرایند پذیرش) را به همراه خالصه ای از وضعیت
پرونده پذیرش آنها در پایان هر ماه در سامانه بارگذاری می
کند ،به نحوی که برای عموم قابل مشاهده باشد.

آغاز پرداخت تسهیالت مشاغل آسیب
دیده از کرونا در بانک شهر

معاون اعتبارات بانک شهر گفت :کسب و کارهایی که
به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در فعالیت
اقتصادی خود آسیب دیدهاند ،میتوانند از تسهیالت این
بانک بهرهمند شوند.
به نقل از روابط عمومی بانک شهر ،محمدعلی خادمی
با بیان اینکه حفظ اشتغال و تامین هزینه های عملیاتی
واحدهای مشاغل آسیب دیده از کرونا طی سال جاری
در دستور کار بانک شهر قرار دارد ،افزود :در همین راستا
رانندگان مسافری درون و برون شهری خویش فرمای بیمه
پرداز نیز می توانند از تسهیالت بانک شهر استفاده کنند.
خادمی با اشاره به اینکه سود تسهیالت در نظر گرفته
شده  ۱۲درصد و بازپرداخت اقساط آن نیز  ۲۴ماه خواهد
بود ،ادامه داد :بازپرداخت این تسهیالت نیز از مهر ماه و
با  ۳ماه تنفس آغاز میشود .وی خاطرنشان کرد :مبلغ
تسهیالت نیز بنا بر شغل و میزان توان باز پرداخت اقساط
از سوی صاحبان مشاغل متفاوت خواهد بود.
معاون اعتبارات بانک شهر با تاکید بر اینکه این
تسهیالت تنها به متقاضیانی تخصیص خواهد یافت که در
سامانه «کارا» وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ثبتنام
کرده باشند ،تصریح کرد :بنگاههای آسیب دیده از کرونا
می توانند برای دریافت تسهیالت ،به شعب منتخب بانک
شهر مراجعه کنند.
مدیرعامل فرابورس ایران مطرح کرد:

پیشنهاد کاهش دامنه مجاز نوسان قیمت
در اوراق تسهیالت مسکن

مدیرعامل فرابورس با اشاره به نوسانات غیرمتعارف
قیمت اوراق تسهیالت مسکن در ماههای اخیر ،ایجاد
تغییراتی در قوانین معامالتی این بازار را ضروری اعالم کرد.
به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی فرابورس ایران،
امیر هامونی با تاکید بر اینکه اوراق تسهیالت مسکن صرفا
ابزاری برای کمک به تامین مالی افراد برای خرید مسکن
است و ورود سفتهبازان به بازار این اوراق مورد رصد و
پیگیریهای فرابورس قرار دارد ،اظهار کرد :با هدف کنترل
هیجانات و ایجاد تعادل قیمت پایانی در نمادهای اوراق
تسهیالت مسکن ،دو موضوع کاهش دامنه مجاز نوسان
قیمت و استفاده از حجم مبنا در این نمادها از پیشنهادهای
مورد بررسی است.
وی بهبود روند معامالت و کشف قیمت بهتر اوراق
تسهیالت مسکن را از اهداف اصالح قواعد معامالتی این
اوراق دانست و افزود :به منظور تغییر در نحوه انجام
معامالت این نمادها پیشنهاد شده که در آغاز بازار یک
حراج ناپیوسته انجام شود و تا پایان روز ،مابقی معامالت به
صورت حراج پیوسته صرفا بر اساس قیمت کشفشده در
حراج ناپیوسته ادامه یابد.
به گفته هامونی ،حضور بازارگردان با منابع مالی الزم و
کافی برای بازارگردانی در نمادهای مختلف اوراق تسهیالت
مسکن ،میتواند در کنترل هیجانات موثر باشد و به کشف
قیمت مناسبتر در این اوراق کمک کند.
مدیرعامل فرابورس ایران در پایان تاکید کرد:
پیشنهادهایی که برای مدیریت بهتر و تعادل قیمتهای
اوراق تسهیالت مسکن ارائهشده ،در دست بررسی است که
پس از نهاییشدن یک یا چند مورد از آنها ،اقدامات الزم
در این خصوص صورت خواهد گرفت.

عضو هیات مدیره سازمان بورس خبر داد:

حذف مراجعات حضوری برای احراز هویت بورسی

عضو هیات مدیره و معاون اجرایی
سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد که
سازمان بورس و اوراق بهادار در تالش است
تا جایی که ممکن باشد مراجعات حضوری
برای ورود به بورس را حذف و فرآیندها را
الکترونیکی کند.
به گزارش روز دوشنبه پایگاه خبری
بازار سرمایه ایران؛ «سید مصطفی رضوی»
با بیان اینکه یکی از موانع قانونی که اجازه
احراز هویت غیرحضوری و الکترونیکی را نمی
دهد ،تبصره  ۳ماده  ۹۱آیین نامه اجرایی
ماده  ۱۴الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
است ،اظهار داشت :از طریق شورایعالی
بورس و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
اصالح این تبصره در دستور کار است تا هر
چه سریعتر خدمت احراز هویت غیرحضوری
به صورت رایگان و به ساده ترین شکل ممکن
در اختیار تمام مردم قرار گیرد .
وی ادامه داد :اما به امر رهبر معظم
انقالب منع قانونی فوق ،برای مشمولین
سهام عدالت مرتفع شده است .به نحوی که،
چنانچه مشمولین سهام عدالت شماره حساب
بانکی و سیم کارت تلفن همراه به نام خود
را در سامانه سجام شرکت سپرده گذاری
ثبت نمایند ،نیازی به احراز هویت مجدد و
یا مراجعه به دفاتر پیشخوان یا بانک ها یا

حتی کارگزاریها نخواهند داشت .هم اکنون،
شرکت سپرده گذاری مرکزی در حال فراهم
کردن مقدمات فنی برای مهیا کردن امکانی
است که ،چنانچه فردی در سامانه سجام با
ارائه شماره حساب بانکی و سیمکارت به نام
خود ثبت نام نماید و جزو مشمولین سهام
عدالت نیز باشد ،نیازی به احراز هویت
حضوری و حتی احراز هویت غیرحضوری
و پرداخت هزینه در این خصوص نخواهد
داشت.
عضو هیات مدیره سازمان بورس

حضورپرقدرتبانکملیایراندرشبکههایاجتماعیادامهدارد

بانک ملی ایران با حضور پرقدرت در شبکه های اجتماعی توانسته عالوه بر معرفی
درست و دقیق محصوالت ،امکانات و خدمات ،دامنه نفوذ خود میان مشتریان را نیز بیش
از پیش افزایش دهد.
به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ،این روزها کسی نیست که به اهمیت شبکه
های اجتماعی ،میزان اثرگذاری آنها و نیز سرعت انتقال داده در این پلتفرم ها آگاهی
نداشته باشد .از این رو آخرین روز ماه ژوئن را روز جهانی شبکه های اجتماعی نامگذاری
کرده اند.
کار تولید و انتشار محتوا که تا سال ها پیش از طریق رسانه های محدود صوتی و
تصویری با مخاطبان خاص انجام می شد ،اکنون با استفاده از شبکه ای اجتماعی بدون
محدودیت زمانی و مکانی برای عموم مخاطبان در حال انجام است.
بانک ملی ایران نیز از این فرصت استفاده کرده و شبکه های اجتماعی را به عنوان یک
ابزار کارآمد برای ارتباط دو سویه میان خود و مخاطبانش انتخاب کرده است.
«بله» یک شبکه اجتماعی منحصر به فرد و مولود دیدگاه های توسعه یافته بانک ملی
ایران است که عالوه بر همه امکانات معمول در اپلیکیشن های پیام رسان ،خدمات بانکی
قابل توجهی نیز در آن ارائه می شود.
کانال بانک ملی ایران در این فضا نیز با بیش از  ۷۰هزار دنبال کننده ،عالوه بر ارائه
اطالعات و اخبار به روز ،با برگزاری انواع جشنواره و مسابقه توانسته ارتباط تعاملی با
مخاطبان را تقویت کند.
صفحه بانک ملی ایران در اینستاگرام با بیش از  ۱۴۴هزار دنبال کننده ،بستر مطلوبی
برای دانش افزایی مخاطبان در کنار معرفی محصوالت با زبان ساده و عامه پسند است.
بسیاری از مخاطبان نیز از این فضا برای ارائه پیشنهادات و انتقادات خود به بانک استفاده
می کنند .بانک ملی ایران در آپارات نیز حضوری فعال دارد ،به طوری که تازه ترین
دستاوردها و پویش های اجتماعی خود را در قالب فیلم های کوتاه و بلند جذاب به اشتراک
گذاشته و مخاطبان را با آنها آشنا می کند.
در کنار حضور رسمی بانک در شبکه های اجتماعی ،مدیرعامل بانک ملی ایران نیز
صفحه شخصی خود در اینستاگرام را مرتب به روز کرده و ارتباط مستقیمی را مخاطبانش
دارد .کانون جوانه ها و موزه بانک ملی ایران نیز هر کدام به طور جداگانه در اینستاگرام،
تازه ترین دستاوردها و خدمات را با دنبال کنندگانشان به اشتراک گذاشته و آنها را از تغییر
و تحوالت حوزه خود مطلع می کند .مجموع این اقدامات نشان می دهد بانک ملی ایران
به خوبی ظرفیت فضای مجازی را درک کرده و تالش دارد از این ظرفیت به بهترین شکل
استفاده کند .در آینده نزدیک ،طرح های تازه ای نیز از این بانک برای حضور گسترده تر
در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی اجرا خواهد شد.

افزود :پس از رفع موانع قانونی احراز هویت
غیرحضوری که اشاره شد ،این امکان احراز
هویت رایگان مبتنی بر حساب بانکی و
سیمکارت برای تمام مردم فراهم خواهد شد.
رضوی در خصوص احراز هویت
غیرحضوری در سجام تصریح کرد :با توجه
به مصوبات شورای عالی بورس ،امکان احراز
هویت غیرحضوری رایگان مبتنی بر سیم
کارت و شماره حساب معتبر به نام خود
متقاضی ،برای تمام  ۴۹میلیون نفر مشمول
سهام عدالت توسط شرکت سپردهگذاری به

زودی باید فراهم شود .چنانچه مشمولین
سهام عدالت از این طریق احراز هویت شوند،
میتوانند همانند یک فرد عادی ،از تمامی
خدمات بازار سرمایه به صورت الکترونیکی
استفاده کنند و محدود به حیطه سهام
عدالت نخواهند بود.
معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق
بهادار با اشاره ضرورت الکترونیکی نمودن
فرایندهای بورس و حذف کاغذ اظهار داشت:
در حال تدوین چارچوبی هستیم که نه تنها
مراجعات حضوری برای سجام به طور کامل
حذف شود ،بلکه افرادی که سجامی شده
باشند در مراجعه به کارگزاریها و سایر
نهادهای مالی بازار سرمایه ،حتی برای یک
بار هم نیازی به احراز هویت حضوری نداشته
باشند.
رضوی در پاسخ به دریافت کارمزد
مازاد برای برخی از خدمات الکترونیکی در
بازار سرمایه تصریح کرد :تمام ارکان بورس،
کارگزاریها و حتی خود سازمان بورس ،برای
انجام وظایف خود طبق چارچوبهای تعیین
شده کارمزد مشخصی از معامالت دریافت
می کنند و دریافت کارمزدهای بیشتر مانند
کارمزد برای خدمات الکترونیکی ،بدون
تصویب در هیات مدیره سازمان توجیهی
ندارد.

بانکها چه نقشی در تغییرات قیمت سکه دارند؟

مدیرعامل کارگزاری بانک صادرات نقش بانکها در معامالت گواهی سپرده سکه طال
و تغییرات قیمتی این نوع کاال را تشریح کرد.
مهدی کباری ،درباره نقش بانکها در تغییرات قیمت سکه ،اظهار کرد :این نکته الزم
است که گفته شود که بانکها از مردم سکه دریافت نمیکنند تا در قبال آن گواهی سپرده
بدهند بلکه این عمل را بانک کارگشایی به عنوان زیرمجموعه بانک ملی ،انجام میدهد و
سایر بانکها گواهی سپرده یک روزه دارند .گواهی سپرده کاال تنها به سکه مربوط نمیشود
بلکه شامل زعفران و زیره هم میشود.
وی افزود :گواهی سپرده سکه طال بیانگر مالکیت کاالی سپرده شده است و این کاال
(سکه) به انبار داده میشود و مردم در قبال آن رسید انبار را دریافت میکنند که باید
اصالت کاال تایید شود و اصالت طال در این زمینه ،با نوع تمام بهار ،عیار  ۹۰درصدی و وزن
 ۸.۳۳گرمی تعیین و تایید میشود.
در ادامه مدیر عامل کارگزاری بانک صادرات درباره مزایای گواهی سپرده طال ،گفت:
بازار گواهی سپرده سکه طال از مزیتهایی چون کارمزد پایین نسبت به صرافیها ،قابلیت
وثیقهگذاری ،ریسک پایین سرقت و معافیت مالیاتی برخوردار است که باعث جذابیت این
بازار میشود .به گفته این مقام مسئول بانکها در زمینه معامالت گواهی سپرده طال نقش
عامل دارند و طالها نزد بانک مرکزی است و این بانکها با همکاری بانک مرکزی برای
کنترل بازار سکه از گواهی سپرده استفاده میکنند .کباری در بخش دیگری از صحبتهای
خود درباره دلیل افزایش قیمت طال در بورس کاال نسبت به بازار فیزیکی طال اعالم کرد که
این امر به دلیل انتظارات بازار برای روز آینده است زیرا ،معامالت سکه در بازار آزاد از صبح
تا شب ادامه دارد اما در بورس کاال دو تا سه ساعت به این موضوع اختصاص پیدا میکند
و در آغاز معامالت در بورس کاال ،این بازار قیمت و معامالت آتی را هم میبیند که موجب
افزایش در نرخ سکه میشود و در کاهش قیمت هم این بازار میتواند بیشتر از بازار آزاد در
همان روز نسبت به فردا عمل کند.
وی بیان اینکه اتفاقی که در افزایش بیش از حد قیمت گواهی سپرده طال اتفاق افتاد
به اوضاع و نابهسامانیها در بازار طال بود ،تاکید کرد :با این وجود این نوع معامالت توانستند
تا حدودی بازار را کنترل کنند و توقف این معامالت یک موضوع اقتصادی امنیتی بود که
پیشنهاد من در این زمینه این است که در بازار دخالتی صورت نگیرد.
مدیر عامل کارگزاری بانک صادرات در پایان سخنانش خاطرنشان کرد که ذخایر طال
پشتوانه ،منابع و جز ترازنامه بانک مرکزی است و در خلق نقدینگی و پایه پولی نقش دارد
بنابراین ،در چنین ،شرایطی بانک مرکزی باید با خرید و فروش در این بازار اقدام کند که
در حال حاضر به دلیل وضعیت خاص اقتصادی ،رویکرد کنترلی و متناسب با بازار را در
پیش گرفته است.

پیام مدیرعامل بانک صنعت و معدن به مناسبت دهم تيرماه روز صنعت و معدن

دكترحسین مهری مدیرعامل بانک
صنعت و معدن به مناسبت فرارسيدن روز
صنعت و معدن پیام تبریکی صادر كرد ،در
اين پيام آمده است:
دهم تيرماه به عنوان روز صنعت و معدن
فرصت مناسبی است كه به مهم ترین موتور
محركه اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن
نگاهی اندیشمندانه شود چرا كه این بخش
به عنوان عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش
تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه كشور
نقش بسزایی دارد و ما در حالی روز صنعت
و معدن را گرامی میداریم که سال جاری
براساس منویات مقام معظم رهبری به سال
جهش توليد مزین شده است ،جهشی که به
فرموده ایشان میبایست باعث ایجاد تغییرات
ملموس مثبت در زندگی مردم گردد.

ی توان اشاره كرد که جهش تولید در
م
بخش صنعت و معدن كشور از مسیر ايجاد
رفتارهای کارآفرینانه قابل حصول است و اين
امر نیازمند توجه به سه موضوع مهم شامل
فرصت ،عامل و محیط است که نقش محیط
و زیستبوم کارآفرینی در هدایت منابع و
تالشهای کارآفرینان به سمت فرصتهای
مولد و نوآورانه بسیار اهمیت دارد .اين
مسير نیازمند نظام تدبیری است که همه
دست اندركاران بهمثابه واگنهای یک قطار
همجهت و همراستا در خدمت کارآفرینان،
صنعتگران و معدنکاران عزیز کشور برای
تبدیل تفکرات کارآفرینانه آنان به ارزش های
اقتصادی و اجتماعی برای ایران عزیزمان
باشند.
در اين ميان بانك صنعت و معدن به

عنوان تنها بانك توسعه ای و تخصصی بخش
صنعت و معدن كشور در سال جهش توليد با
وجود تحريم هاي ظالمانه اقتصادي ،توانسته
ضمن تأمين مالي طرح های بزرگ معدني،
فوالدی ،سیمانی ،پتروشیمی و نیروگاهی كه
از مبانی توسعه پایدار و بالنده محسوب می
شوند ،از طريق افزايش پرداختي ها درقالب
تأمين سرمايه ثابت و درگردش به واحدهاي
توليدي و صنعتي كشور نقش مهمي در اين
شرايط تاريخي ايفا نمايد و همگام با این
حركت ،با شناختن ظرفیت های منطقه ای و
تامین مالی طرح های نيمه تمام و زودبازده
كه نقش مهمی در اشتغالزایی دارند اين
حركت جهادي را تكميل نمايد.
اینجانب روز ملي صنعت و معدن را به
همه صنعتگران ،معدنكاران ،كارآفرینان و

توليدكنندگان كشور و هم چنين همكارانم
در بانك صنعت و معدن كه با تالش خود
نقش مهم و اساسي در تامين مالي پروژه
هاي صنعتي و معدني دارند؛ تبريك عرض
نموده و امیدوارم همانند گذشته با برنامه
ریزی مناسب بتوانيم جایگاه شایسته خود
را در توسعه صنعتي ومعدني كشور ارتقاء
بخشيم .

دالیل اضافه نشدن دارایکم به پرتفوی خریداران اعالم شد

درحالی که اعالم شده بود دارایکم به عنوان نخستین
صندوق  ETFدولتی از روز شنبه (هفتم تیرماه) ،قابل
معامله است ،با گذشت تقریبا  ۴۸ساعت ،این نماد بورسی
هنوز در سبد برخی کارگزاریها ننشسته و بسیاری از
سهامداران این سهام ،همچنان امکان معامله آنالین را ندارند
که مدیر دارایی و سرمایهگذاری بانک مسکن در این زمینه
توضیحاتی را اعالم کرد.
محمد بختیار نصرآبادی ،با تاکید بر اینکه سازمان
بورس ،تامین سرمایه بانک مسکن ،نهادهای مرتبط و دولت
وظیفه خود میدانند که کارها سریعتر پیگیری شود ،اظهار
کرد :در زمان پذیره نویسی دارایکم ،به جز روز آخر اعالم
شده بود که مدت زمان انتظار دو ماه است .همان زمان هم
مردم استقبال نکردند؛ به طوریکه این صندوق باید  ۱۷هزار
میلیارد تومان وجه جذب میکرد اما فقط  ۶۰۰۰میلیارد
تومان جذب کرد .اما پس از آنکه دو ماه انتظار با تصمیم
دولت به یک ماه انتظار کاهش یافت و بازدهی  ۱۰۰درصدی
داده است ،مردم عالقهمند شدند.
وی ادامه داد :تا روز آخر پذیرهنویسی مدت زمان انتظار
دو ماه اعالم شده بود .همان یک ماه هم به تعطیالت خرداد
همزمان شد و کل روز کاری خرداد  ۱۷روز بود که بخشی از
تاخیرات به خاطر این موضوع است.
سجامیها و غیرسجامیها چه باید بکنند؟
مدیر دارایی و سرمایهگذاری بانک مسکن با بیان اینکه
تقریبا سه و نیم میلیون کد برای دارایکم پذیرهنویسی شد،
گفت :از این تعداد تقریبا دو میلیون و  ۶۰۰هزار نفر کد

بورسی سجامی داشتند .ما به عنوان مدیر صندوق اطالعات
را در اختیار شرکت سپردهگذاری قرار دادیم و درخواست
کردیم امکان معامله دارایکم به همه ثبتنام کنندگان داده
شود ،این شرکت به دلیل محدودیتهای نرم افزاری ،پرسنلی
و زمانی که با آن مواجه بود بخشی از کدها را آزاد کرد.
نصرآبادی ادامه داد :در این راستا ،روز چهارشنبه هفته
گذشته از دو میلیون و  ۶۰۰هزار نفر ،برای یک میلیون نفر
فعال شده است .این آمار در روز شنبه به دو میلیون نفر ،روز
یکشنبه به دو میلیون و  ۲۰۰هزار نفر رسید و دوشنبه و سه
شنبه دارایکم برای دو میلیون و  ۶۰۰هزار نفر که کد بورسی
سجامی داشتند فعال میشود.
وی درمورد افرادی که در سجام ثبتنام نکردهاند نیز
توضیح داد :دارایکم افرادی که در سجام ثبتنام نکردهاند
به عنوان کد ناشناس رزرو در سپردهگذاری مینشیند .یعنی
حق آنها پایمال نمی شود اما باید سجامی شوند .افرادی هم
که به تازگی سجامی شدهاند باید صبر کنند.
مدیر دارایی و سرمایهگذاری بانک مسکن درمورد
افرادی که دارایکم در پرتفوی آنها ننشسته است نیز
توضیح داد :اگر این افراد سجامی هستند میتوانند به سایت
سپردهگذاری مراجعه کنند و در سامانه ذینفعان ناظر سهم
را ببینند ،و بعد اگر میخواهند آن را تغییر دهند.
منشأ برخی مشکالت ،کارگزاریها هستند
نصرآبادی با بیان اینکه برخی مشکالت به کارگزاریها
مربوط می شود ،اظهار کرد :ما به کارگزاریها فشار میآوریم
اما این موضوع در اختیار سازمان بورس نیست .کارگزاریها

باید کد را فعال کنند .حتی ممکن است کد در سامانه
ذینفعان مشاهده کنند اما امکان تغییر آن را نداشته باشند.
برخی هم واریز وجه مازاد داشتند که این هم به کارگزاریها
مربوط میشود.
وی با تاکید بر اینکه خریداران دارایکم ضرری نکردهاند،
گفت :دارایکم بازدهی  ۱۶۰درصدی داشته است .اگرچه
وظیفه داشتیم سر یک ماه این کار را انجام دهیم اما تصمیم
بزرگی در این حد نیاز دارد سهامداران صبوری کنند و چیزی
را با صبر از دست ندادند .مشکالت تا پایان هفته برطرف
میشود.
مدیر دارایی و سرمایهگذاری بانک مسکن درمورد
مشکالت بانکی و برخی نرم افزارهای بانکی در این راستا
نیز گفت :شرکت بورس در زمان پذیرهنویسی به شرکتهای
کارگزاری ابالغیهای میزند مبنی بر اینکه از انجایی که پذیره
نویسی مانند عرضه اولیهها یک روزه نیست ،هر فردی پذیره
نویسی کرد در آخر روز ثبت میشود و امکان حذف آن
توسط مشتری در روز بعد وجود ندارد.
نصرآبادی ادامه داد :سازمان به شرکت کارگزاری اعالم
میکند مسئولیت اینکه دو میلیون را از مشتریان بگیرید با
شما است .در این راستا به دلیل اختالالت ایجاد شده ،گاهی
مشتری به دالیلی متوجه نشده کارگزاری خرید را انجام داده
است و مجدد به درگاه بانکی مراجعه کرده است .غافل از
اینکه سفارش ثبت شده است؛ بنابراین سفارشی که از طریق
بورس ثبت شده بود در اولویت قرار داشت و درخواست بانکی
که ممکن است از طریق آپ بوده باشد ،حذف شده است.
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شرکتهای استانی سهام عدالت
به زودی بورسی میشوند

عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:
شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت بزودی
بورسی میشوند.
محمدرضا معتمد ،در پاسخ به این پرسش که آیا
پرتفوی سهام عدالت برای دارندگان آن اعالم شد ،گفت:
اکنون پرتفوی (ترکیب دارایی) سهام عدالت برای دارندگان
آن مشخص است و آنهایی که روش مدیریت مستقیم
را انتخاب کردهاند ،اکنون میتوانند از میزان و حجم
داراییهای خود در سهام عدالت آگاه شوند .عضو هیأت
مدیره سازمان بورس در مورد اینکه چه زمانی شرکتهای
سرمایهگذاری استانی وارد بورس اوراق بهادار میشوند،
گفت :بعد از اینکه مهلت انتخاب مدیریت مستقیم و یا
غیرمستقیم سهام عدالت در  29خرداد به پایان رسید ،باید
شرکتهای سرمایهگذاری استانی بعد از این که پرتفوی
سهامداران استانی در سبد سهام شرکت قرار گرفت ،به
زودی سرمایه آنها ثبت میشود و بر اساس تعداد افراد
مشمول سهام عدالت و پرتفوی سهام آنها میتوانند به
افزایش سرمایه شرکت استانی بپردازند و این شرکتها
به زودی در بورس یا فرابورس پذیرش میشوند .وی
گفت :در برخی از استانها که جمعیت زیادی دارد ،تعداد
زیادی از سهامداران عضو سرمایهگذاری استانی میشوند
و در استانهای کم جمعیتتر تعداد کمتری سهامدار
سرمایهگذاری استانی میشوند .به گفته معتمد ،در حال
حاضر از طریق ارتباط بین سازمان خصوصیسازی و شرکت
سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه ،اطالعات سهامداران
عدالت در روش غیرمستقیم مبادله میشود و به زودی
داراییهای شرکتهای سرمایهگذاری استانی مشخص
میشود و پرتفوی سهام این افراد در شرکت استانی مربوطه
قرار میگیرد و هر استان به اندازه تعداد سهامدار و ارزش
سهام خود میتواند افزایش سرمایه بدهد و بعد از برگزاری
مجمع در بورس حاضر شود .وی همچنین گفت :اساسنامه
شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت باید تهیه
شود و  3بخش شرکتهای سرمایهگذاری استانی ،سازمان
خصوصیسازی و شرکت سپردهگذاری مرکزی و بورس
درگیر هستند تا سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی
به زودی در تابلو مشخص شود .به گفته عضو هیأت مدیره
سازمان بورس از  49میلیون سهامدار عدالت ،حدود 20
میلیون نفر روش مدیریت مستقیم را برگزیدهاند و حدود
 29میلیون نفر نیز روش غیرمستقیم را انتخاب کردهاند که
در روش مستقیم ارزش سهام هر فرد در پرتفوی خودش
قرار گرفته و میتواند از طریق کارگزار ناظر خود فعال تا 30
درصد از سهام عدالت را بفروشد که البته توصیه نمیشود که
مردم فع ً
ال سهام عدالت خود را بفروشند.در روش غیر مستقیم
مردم سهامدار شرکت سرمایهگذاری استانی مربوطه میشوند.

بانکها دخالتی
در قیمتگذاری سکه ندارند

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بانکها در
معامالت گواهی سپرده سکه تنها به عنوان خزانه عمل
کرده و در قیمتگذاری دخالتی ندارند ،گفت :آنها برای
نگهداشتن هر قطعه سکه تنها روزی  ۷۰تومان از مشتری
دریافت میکنند که این رقم بسیار ناچیز است.
باال رفتن قیمت سکه در هفتههای اخیر باعث شده
تا نگاه برخی از سرمایهگذاران به سمت معامالت گواهی
سپرده سکه طال معطوف شود؛ در این میان افرادی که
سود آنها در غیرشفاف ماندن بازارهاست ،به دنبال ارایه
آدرسهای غلط و انحراف ذهن مسووالن بانک مرکزی به
سمت معامالت سکه بورسی هستند به طوریکه این افراد
بعضا رشد قیمتهای سکه را به فعالیت بانکها در معامالت
گواهی سکه نسبت میدهند .اتفاقی که به گفته «همایون
دارابی» ،هیچ ارتباطی به بانکها و معامالت گواهی سپرده
سکه در بورس ندارد.
دارابی در ابتدا با بیان اینکه بانکها هیچ نقشی در
افزایش قیمت سکه ندارند ،گفت :بانکها در معامالت
گواهی سپرده سکه تنها به عنوان خزانه عمل کرده و
در قیمتگذاری دخالتی ندارند ،آنها برای نگهداشتن
هر قطعه سکه تنها روزی  ۷۰تومان از مشتری دریافت
میکنند که با توجه به ضریب امنیتی بانک و همچنین
مسائل ایمنی ،این رقم بسیار ناچیز است.
وی افزود :از سوی دیگر هم اینکه بانکها بتوانند
سکههای مردم را از پستوی خانهها جدا کرده و آن را وارد
خزانه خود کنند ،اتفاقی مهم است.
دارابی خاطرنشان کرد :بانکها نفع چندانی از این کار
نمیبرند ،زیرا کارمزد بسیار کمی میگیرند که به چشم
نمیآید ،از سوی دیگر ،اگر بانکها بتوانند مردم را ترغیب
کنند که سکهها را در نزد خزانه بانکها نگهداری کنند ،یک
خزانه بزرگ از گواهی سپرده سکه تشکیل خواهد شد که
به موقع بانک مرکزی میتواند با استفاده از آن ،بازار سکه
را در زمانهای التهاب و نوسان را آرام کند.
وی تاکید کرد :در بازار گواهی سپرده سکه ،بانکهایی
هستند که گواهی سکه صادر میکنند یعنی شما سکه را به
آنها تحویل میدهید و به جای آن گواهی دریافت میکنید
که در بورس کاال قابل معامله است .این کار مزیتهای زیادی
دارد؛ اول اینکه امنیت سرمایه شما برقرار بوده و دیگر نگرانی در
این زمینه وجود ندارد .دوم اینکه خریدوفروش در بورس کاال
هزینه خیلی کمی دارد ،یعنی وقتی در بیرون بورس ،معامله
تا  3درصد بین خریدوفروش اختالف دارد اما در بورس هزینه
خریدوفروش بسیار اندک است.
دارابی گفت :همچنین در بورس کاال چون
سپردهگذاری صورت میگیرد پرداختها نیز تضمینشده
است ،در این میان طبیعی است که گواهی سکه گرانتر
از سکه فیزیکی باشد چون مزیتهای زیادی به نسبت
معامالت نقدی از جمله نبود ریسک حمل و نقل ،امنیت
باال ،هزینه کم ،معامله آنالین و لحظهای و پرداخت
تضمینشده دارد.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که
مدتی است قیمت سکه افزایش پیدا کرده و در این میان،
برخی ،معامالت گواهی سپرده سکه را دلیل این گرانی
میدانند ،اظهار داشت :افزایش قیمت سکه ،هیچ ارتباطی
به معامالت سکه در بورس ندارد ،چون بورس نه فروشنده
است و نه میتواند خریدار باشد .اکنون مساله اساسی این
است که بعضی افراد تازهکار وجود دارند که نسبت به
برخی ابزارها مثل «گواهی سپرده سکه» و «صندوقهای
درآمد ثابت» آشنایی ندارند و متأسفانه چون آموزش کمی
دیدهاند اقدام به خریدهای خارج از ارزش واقعی میکنند.
مث ً
ال دیدهشده که صندوق با درآمد ثابت را با  25درصد
باالتر از قیمت خریداری میکنند یا یک صندوق طال را تا
 100درصد باالی قیمت واقعی خریداری میکنند اما این
موضوع ارتباطی به بستر معامالت یعنی بورس ندارد.

