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کارشناساندربارهتبعاتتعطیلی
بازار گواهی سپرده سکه بورس کاال
هشداردادند

اخبار

بهبودشاخصهاباهمراهیبانکها
در فعالیتهای بورسی مردم

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس گفت :با حضور بانکها
در کنار مردم در حوزه بورس میتوان به بهبود روند فعالیت شاخصهای
بورس نیز امیدوار بود.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایبِنا ،سید مهدی فرشادان با اشاره به ورود
برخی بانکها به فروش سهام عدالت ،گفت :این اقدام در راستای کمک به
مردم بهویژه در شهرستانهای دورافتاده رخ داده تا خدماتی به دارندگان
سهام عدالت ارائه شود.
نماینده مردم س��نندج در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بسیاری
از م��ردم تجربه حضور و فعالی��ت در بورس را ندارند ،افزود :هدف فعالیت
بانکها در این حوزه کمک به مردم بوده است.
وی ب��ا تأکید بر اینکه ب��ا حضور بانکها در کنار م��ردم در حوزه بورس
میتوان به بهبود روند فعالیت شاخصهای بورس نیز امیدوار بود ،تصریح
کرد :یکی از اقداماتی که میتواند از سوی بانکها صورت بگیرد این است
که آموزشهای آنالین فعالیت در بورس نیز ارائه شود که این موضوع خود
میتواند زمینساز تحولی در این حوزه باشد.
فرشادان همچنین ادامه داد :بانکها با حضور در حوزه فروش سهام عدالت
و همچنی��ن کمک ب��ه مردم در این حوزه توانس��تهاند از ایجاد صفهای
طوالنی در دفاتر پیشخوان دولت جلوگیری کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه هدایت س��رمایههای ریز
و درش��ت به بورس بهترین اتفاق ممکن است ،تصریح کرد :اگر دولت در
حوزه هدایت س��رمایهها به بورس اقدامی نداشته باشد ،بهطور حتم این
س��رمایهها در بازارهایی همچون طال و ارز به آش��فتگی قیمتها دامن
میزنند .وی ادامه داد :بانکها نیز میتوانند با عرضه سهام خود در بورس
مسیر بهتری را برای فعالیت در پیش بگیرند .فرشادان همچنین با اشاره
به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر آزادس��ازی سهام عدالت ،گفت:
زمان مناس��بی فراهم ش��ده تا مردم با فعالیت های بورس آشنا شوند تا
سرمایههای خود را از بازارهای طال و سکه و ارز خارج و به بورس هدایت
کنند .وی افزود :بهطور حتم بهبود شاخصهای بورس بهنفع اقتصاد است
و میتواند بهبود شرایط را رقم بزند.
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی یادآور
شد :باید سازکار فعالیت در بورس برای همه فراهم شود تا به این ترتیب
سرمایههای خرد نیز نقشی در بهبود اقتصاد داشته باشند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی:

نقدینگی کشور در 2ماه گذشته
 ۴۰۰هزار میلیارد تومان افزایش یافت

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت :نقدینگی اگر کنترل و نظارت نشود
و به بخش تولید نرود ،طبیعی اس��ت که به بخش سفتهبازی وارد خواهد
شد .سرمایهگذار زمانی که ببیند سود بانکی کاهش یافته و به  ۱۵درصد
رس��یده و تورم هم باالی  ۴۰درصد است ،سرمایهاش را وارد بازار بورس،
ارز ،سکه ،خودرو و ...میکند.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از بازارنیوز ،محمود بهمنی درباره علت افزایش
نرخ ارز در روزهای گذش��ته اظهار داش��ت :عامل اصل��ی که در افزایش
قیمتها نقش دارد ،نقدینگی است که نباید از آن غافل شویم .نقدینگی
ما در دو ماه گذش��ته ،حدود  ۴۰۰هزار میلیارد تومان افزایش داشته و از
حدود دوهزار ه��زار میلیارد تومان در حوالی عید نوروز به دوهزار و 400
هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی اف��زود :عام��ل اصل��ی اینها نقدینگی لجامگس��یخته اس��ت .یعنی
نقدینگیای که باید بهس��مت تولید هدایت ش��ود و عرض��ه را باال ببرد و
قیمت را پایین بیاورد ،بهسمت ارز و طال و ...رفته است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره سقوط بورس در روزهای گذشته
گفت :ش��ما دیدید که نقدینگیای که وارد بورس ش��د ،از حد ظرفیت
بازار خارج و س��رریز ش��د .بورس باید ظرفیت باالیی داش��ته باشد که
کش��ش این میزان نقدینگی را داشته باش��د .این نقدینگی یا وارد بازار
خودرو میش��ود ،بعد جلوی آن را میگیرند یا وارد بازار دیگر میشود.
اگر جلوی ارز هم گرفته ش��ود ،وارد یک بازار دیگر میش��ود ،پس باید
نقدینگی مهار شود.

مراقبسرقتاطالعاتبانکی
درسایتهایشرطبندیباشید

رئیس پلیس فتای پایتخت به ش��هروندان توصیه کرد تا وارد سایتهای
قمار و شرطبندی نشوند؛ چراکه احتمال سرقت و سوءاستفاده از اطالعات
بانکی در سایتهای شرطبندی وجود دارد.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایبِنا ،تورج کاظمی با اشاره به کالهبرداری در
سایتهای قمار و شرطبندی گفت :سایتهای قمار و شرطبندی با تبلیغات
و ش��عارهای زیرکانه و جذاب بهدنبال فریب دادن شهروندان هستند تا با
مراجعه ،ضمن دریافت مبالغی از آنها ،که صرفاً باخت و خسارت را بهدنبال
دارد ،اطالعات حس��اب بانکی مانند اطالعات کارت آنها را با ترفندهایی
مانند فیشینگ سرقت کنند و در نهایت از آنها برای برداشت غیرمجاز یا
برخی دیگر از امور غیرمجاز استفاده کنند که تنها خسارت مالی و گرفتاری
را برای صاحب اطالعات کارت بانکی بهدنبال دارد.
رئیس پلیس فتای پایتخت ادامه داد :ش��هروندان به س��ایتهای قمار و
ش��رطبندی مراجعه نکنند ،چون احتمال سوءاستفاده از اطالعات کارت
بانک��ی آنه��ا در این س��ایتها وج��ود دارد؛ این س��ایتها از درگاهها و
سیستمهای پرداخت غیراصلی و مرتبط با سیستم ایران استفاده میکنند
و برخی درگاههای پرداخت اینترنتی متعلق به ش��رکتهای پرداخت که
در این س��ایتها استفاده میشود ،به این سایتها اختصاص نیافته ،بلکه
برای س��ایت و کسبوکار دیگر دارای مجوزی است که بهصورت اجارهای
در اختیار س��ایتهای قمار و شرطبندی قرار گرفته که نسبت به گذشته
کاهش چشمگیری داشته و پلیس فتا در کنار بانک مرکزی و شرکتهای
پرداخت بهصورت 24س��اعته در حال رصد و شناس��ایی هس��تند که در
صورت مش��اهده درگاهی با این وضعیت ضمن مسدودس��ازی ،برخورد
قانونی مانند ورود به لیست سیاه شبکه پرداخت با گردانندگان و صاحب
اصلی درگاه خواهد شد.
وی تأکی��د کرد :متأس��فانه گزارشها حاکی از آن اس��ت که در برخی
س��ایتهای قمار و ش��رطبندی ب��ا ترفندهایی و ایجاد سیس��تمهای
پرداخت جعل��ی و ایجاد صفحات درگاه پرداخ��ت تقلبی ،مجرم اقدام
به فیش��ینگ کرده و از آن جایی که کاربر تمامی اطالعات کارت بانکی
حتی رم��ز پویا را در صفح��ه پرداخت وارد میکن��د ،مجرم در لحظه
اطالعات را در سایت دیگری وارد و با استفاده از کارت کاربر برداشت را
انجام میدهد و از یک فروشگاه اینترنتی کاال یا خدمات خرید میکند
که این ترفند رش��د بس��یار زیادی داشته است؛ ش��هروندان الزم است
ضم��ن اس��تفاده از رمز دوم پوی��ا ،از صحت و اصال��ت درگاه پرداخت
اطمینان حاصل کنند تا دچار خسارت نشوند و از آنجا که شناسایی و
برخورد با سایتهای شرطبندی از اولویتهای مهم پلیس فتا بهشمار
میرود ،ضروری اس��ت تا شهروندان موارد مشکوک را از طریق پایگاه
اطالعرسانی پلیس فتا اطالع دهند.

افزایش رفتار سفتهبازانه ،پیامد تعطیلی
بازار گواهی سپرده سکه در بورس
سبزینه

علی هیودی

با توجه به افزیش نرخ س��که در بازار ،مسئوالن
بانک مرکزی معتقدند معامالت گواهی س��پره
س��که در بورس کاال باعث این وضعیت ش��ده؛
چراکه نرخ س��که در بازار س��رمایه حدود ۵۰۰
هزار توم��ان بیشتر از بازار فیزیکی اس��ت .در
ای��ن زمینه ب��ا توجه به فش��ار بان��ک مرکزی،
بورس کاال اع�لام کرد تا اطالع ثانوی معامالت
گواهی سپرده س��که در تاالر نقرهای در مرحله
پیشگش��ایش باقی خواهد ماند ،این در حالی
است که کارشناس��ان بورسی معتقدند افزایش
قیمت س��که با این اقدام متوقف نمیش��ود ،در
مقابل فعالیتهای س��فتهبازانه در بازار س��که
بیشتر میشود.
محمد کش��تیآرای ،نایبرئی��س اتحادیه طال
و جواهر اس��تان ته��ران ،درخصوص متوقف
ش��دن معامالت گواهی سپرده سکه در بازار
س��رمایه به فرارو گفت :بورس کاال با سازکار
ش��فافی که برای انج��ام معامالت
کاالهای مختلف ازجمله س��که
ط�لا در اختی��ار دارد ،میتواند
نق��ش موثری در تعادلبخش��ی
به بازاره��ا ایفا کند و بر همین
اس��اس همواره از ای��ن بازار و
ابزارهای معامالتی آن حمایت
کردهایم ،هر چند این روزها شاهد
فاصله قیمت س��که طال در این بازار با نرخ بازار
آزاد بودیم.
وی افزود :بورس تنها سازکار معامالت را فراهم
میکن��د ،از س��ویی روند معام�لات و قیمتها
متأثر از تالقی بین عرض��ه و تقاضای خریدار و
فروشنده است ،به بیان دیگر مسلماً این عرضه و
تقاضاست که تعیینکننده قیمتهاست.
کش��تیآرای اف��زود :طی چند وقت گذش��ته،
عضو اتحادیه طال و جواهر تهران:

با اقدامات دستوری ،ازجمله تعطیلی
گواهی سپرده سکه در بورس کاال
نمیتوان اثرگذاری درستی
در کنترل قیمت سکه داشت

قیمتسکههمچنانافزایشیخواهدبود
عباد محمدولی ،کارش��ناس بازار س��که و طال ،با اشاره به اینکه قیمت سکه همچنان صعودی
خواهد بود ،اظهار داشت :باتوجه به اینکه تمام بازارهای سرمایهای با رشد قیمت روبهرو بودهاند،
س��که نیز بهدلیل اینکه دارایی ارزشمندی بهحس��اب میآید ،این روزها با استقبال خریداران
روبهرو ش��ده؛ از س��وی دیگر باید به این نکته توجه کرد که س��که گران نشده ،بلکه این ارزش
پول ملی ماس��ت که هر روز با افت مواجه میش��ود ،در چنین شرایطی مردم برای حفظ ارزش
داراییهای خود به خرید سکه ،طال و ارز رو میآورند.
وی در واکن��ش به احتمال تعطیلی معامالت گواهی س��پرده ط�لا در بورس کاال گفت :با توجه
به اینکه برای طراحی و اجرای یک ابزار مالی در بورس مطالعات گس��تردهای صورت میگیرد،
تعطیلی یک دفعه این معامالت چندان منطقی بهنظر نمیرسد ،در این رابطه دولت باید جلوی
دادوستدهای سفتهبازانه در بازار سکه را بگیرد .تا زمانیکه شاخصهای اقتصادی به ثبات نرسد،
التهابات بسیاری را در بازار خواهیم داشت ،برایناساس تعطیلی گواهی سپرده سکه در بلندمدت
نمیتواند در کنترل قیمتها اثرگذار باشد ،شاید حتی در این رابطه نتیجه معکوس نیز بدهد.
محمدولی با اشاره به اینکه دولت باید برای بازگرداندن ،اقتصاد کشور به مسیر صحیح ،اقدامات
زیرساختی را در دستور کار خود قرار دهد ،اظهار داشت :تا زمانیکه دولت به بحث تولید
نپردازد و شاخصهایی نظیر اشتغال ،نرخ رشد اقتصادی ،تولید ناخالص داخلی و ...را
بهبود نبخشد ،نمیتوانیم انتظار داشته باشیم مردم
برای حفظ ارزش داراییه��ای خود به بازارهای
مختلف ازجمله سکه هجوم نیاورند.
عض��و اتحادیه ط�لا و جواهر ته��ران اضافه
ک��رد :بنابرای��ن در چنین ش��رایطی باید
انتظار داش��ت قیمت سکه همچنان سیر
صعوی داش��ته باشد ،از س��وی دیگر با
اقدام��ات دس��توری ازجمله تعطیلی
گواهی سپرده س��که در بورس کاال
نیز نمیتوان اثرگذاری درس��تی در
کنترل قیمت سکه داشت.
برخی اف��راد از فرصت
آربیت��راژی (خریدوف��روش
همزمان یک دارایی برای کس��ب سود از تفاوت
قیمتها) موجود بین این دو بازار برای کس��ب
سود استفاده و با خرید سکه از بازار آزاد و سپس
فروش آن در بازار گواهی س��پرده س��که طال،
س��ود کسب کردند که این شرایط موجب رشد
تقاضای خرید سکه در بازار سنتی شده است.
باید از اتخاذ تصمیمات خلقالساعه
اجتناب کرد
ساسان شاهویسی ،کارشناس مسائل اقتصادی،
با اشاره به تعطیلی بازار گواهی سپرده سکه در
ب��ورس کاال ،گفت :بازار طال در ایران با بازار طال
در بسیاری از کشورهای دیگر تفاوتهای عمده

دارد ،از سویی وضعیت کالن اقتصادی
ما هم ایجاب میکند که برای انجام هرگونه
اصالح س��اختاری در اقتص��اد ،باید متوجه این
نکته باش��یم که ب��ه کدام س��مت میخواهیم
حرکت کنیم.
وی افزود :درحالحاضر ،عمده بازارهای کش��ور
به حداکثر رشد خودشان رسیدهاند و به همین
دلیل ،اصالح ساختاری در بازارها باید با حداکثر
مالحظ��ه صورت بگیرد تا وضعیت در بازارهایی
ک��ه همین حاال هم فاقد کش��ش و ش��فافیت
هستند ،بدتر از این نشود.
شاهویس��ی اظهار داشت :یکی از این مالحظات
این اس��ت که ای��ران بهدلیل وض��ع تحریمها و
کاهش دسترس��ی ب��ه مناب��ع دالری حاصل از
فروش نفت ،بخشی از تراکنشهای بینالمللی

خود را در قالب ط�لا انجام میدهد و به همین
دلیل ،سیاستگذاران ما باید توجه داشته باشند
ک��ه حضور دول��ت در بازار طال و س��که ممکن
اس��ت چه تبعات قیمتی بر روی این فلز گرانبها
داش��ته باشد .این استاد دانش��گاه اضافه کرد :از
طرف دیگر ،متأس��فانه رفت��ار دولتها در ایران
فاقد شفافس��ازی و اقناع کافی ب��رای فعاالن
بازارها و عمدتاً ناش��ی از تصمیمات خلقالساعه
است .درواقع ،دولت باید برای فعاالن بازار سکه
توضیح قابلقبولی داشته باشد که چرا تصمیم
به تعطیلی بازار گواهی سپرده طال گرفته است؛
چراکه ممکن اس��ت کنار گذاش��تن این طرح
بهجای آرامش بخشیدن به بازار سکه ،به افزایش
بیشتر قیمتها منجر شود.
شاهویس��ی با اش��اره به اینکه دادوس��تد سکه
در ب��ورس کاال ش��فافیت بیشتری ب��ه همراه
دارد ،اظهار داش��ت :دولت در دو سال گذشته،
زمانیکه س��که چهارمیلیون تومان بود ،بهبهانه
انجام معامالت س��فتهبازانه ،بازار آتی س��که را
تعطیل ک��رد ،اما حال بعد از گذش��ته مدتها
از ای��ن تصمی��م ،ام��روز س��که تم��ام بیش از
هفتمیلیون تومان دادوستد میشود؛ بنابراین
با اتخاذ تصمیمات غیرکارشناس��ی نباید اوضاع
را پیچیدهتر کرد.
وی خاطرنشان کرد :بهبیان دیگر ،هیچ تضمینی
وجود ندارد با تعطیلی بازار گواهی سپرده سکه
در بورس کاال ،قیمت س��که در بازار آزاد کاهش
یابد ،بلکه این اتفاق ممکن است به این امر منجر
شود که معامالت غیرشفاف در بازار آزاد بیشتر
ش��ود و در نهایت رفتار سفتهبازانه در بازار سکه
افزایش یابد.
کارشناس مسائل اقتصادی:

دولت باید برای فعاالن بازار سکه
توضیح قابلقبولی داشته باشد

که چرا تصمیم به تعطیلی بازار گواهی
سپرده طال گرفته است؛ چراکه ممکن
است کنار گذاشتن این طرح بهجای
آرامش بخشیدن به بازار سکه

به افزایش بیشتر قیمتها منجر شود

سود  ۸۰درصدی خریداران واحدهای صندوقهای واسطهگری مالی

یک کارش��ناس اقتصادی درب��اره اظهاراتی مبنی بر اینکه دولت
برای تأمین کس��ری بودجه نسبت به فروش باقیمانده سهام خود
به صورت  ETFاقدام کرده اس��ت ،تأکی��د کرد :دولت اگر تنها با
هدف تأمین درآمدهای پیشبینیش��ده در بودجه قصد داش��ت
باقیمانده س��هام خود را در س��ه بانک و دو شرکت بیمهای واگذار
کند ،میتوانست به قیمت این چند روز در بازار سرمایه حدود ٣٠
هزار میلیارد تومان بهصورت خرد ،این سهام را عرضه کند ،یا آنکه
بهصورت بلوکی حداق��ل  ۱۵درصد باالی قیمت تابلوی بازار این
سهام را به فروش رساند که در این حالت حدود  ۳۵هزار میلیارد
تومان نصیب دولت میشد.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایلنا ،پیمان میراب آستانه افزود :اما
این در حالی است که دولت با اعمال تخفیف  ۳۰درصدی و مبتنی
بر برنامهای که دارد ،تنها  16/5هزار میلیارد تومان درآمد کس��ب
خواه��د کرد و عم ً
ال از بخش��ی از مناب��ع درآمدی خود صرفنظر
میکن��د تا به هدف اصلی خود که ایج��اد فرصت برابر برای همه
آحاد مردم در س��رمایهگذاری در ش��رکتهای بزرگ و ارزشمند
دولتی است ،دست یابد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد :از سوی دیگر فروش داراییهای
دول��ت بهعنوان یک��ی از ردیفهای درآمدی پیشبینیش��ده در
قانون بودجه کش��ور مطرح است و اتفاقاً یکی از وظایف دولت در
قانون بودجه این اس��ت که با فروش بخشی از اموال و سهام خود
درآمد ایجاد کند .میراب آستانه درباره محل هزینه این درآمدهای
حاصلشده گفت :مطابق پیشبینیها و برنامهریزیها مقرر شده
است تا درآمدهایی که از فروش سهام با این روش حاصل میشود،
برای هزینههای عمرانی صرف شود و ردیفهای واریزی درآمدی
هم از قبل مشخص شده است.
وی اظهار داش��ت :نکته س��وم آن اس��ت که وقتی درآمد نفتی به
ای��ن می��زان کاهش پی��دا ک��رده و درآمدهای پای��دار مالیاتی و
ع��وارض گمرکی که ج��زو درآمدهای پاک ب��رای تأمین بودجه
دولت محس��وب میشوند ،در شرایط ش��یوع کرونا و بروز بحران
برای کس��بوکارها نقصان پیدا کردهاند و دیگر منابع و روشهای

درآم��دی دولت با چالش مواجه ش��ده اس��ت و از طرفی دیگر با
حجم قابل مالحظ ه هزینههای اجتنابناپذیر روبهرو هستیم ،باید
بهدنبال راهکارهایی برای درآمدزایی باشیم که کمترین آثار منفی
را بر اقتصاد کشور بگذارد.

این کارش��ناس اقتصادی با اش��اره به روشهای پیشنهادی برای
تأمین منابع دولت گفت :س��ه روش عمومی ب��رای تأمین منابع
دولت در این ش��رایط پیش��نهاد میشود که اس��تقراض از بانک
مرک��زی ،ف��روش اوراق و فروش ام��وال و داراییها یک��ی از این
روشهاس��ت و اگر دولت به استقراض از بانک مرکزی اقدام کند،
قطعاً تورم بهدنبال آن بهوجود خواهد آمد .اگر بر روی انتشار اوراق
بیشتر از ظرفیت بازار تکیه کند ،آنگاه سالهای بعد بودجه دولت
با ناترازی فراوانی مواجه میشود و بدهی دولت عمق مییابد و این
بدهی به آیندگان منتقل میشود.
میراب آس��تانه ادامه داد :اما در این می��ان دولت بهجای افزایش
حجم نقدینگی که ب��ه تورم باالتر دامن میزند و فروش اوراق که
دولت را در آینده بدهکار میکند ،بهدنبال تأمین منابع مورد نیاز
از محل سیاستی است که کمترین آثار مخرب در اقتصاد را دارد،
یعنی فروش و مولدسازی اموال دولت.
وی تأکی��د ک��رد :یادمان باش��د بخ��ش قابلتوج��ه هزینههای
اجتنابناپذی��ر دولت هزینههای حقوق و دس��تمزد ،هزینههای

نگهداری طرح و پروژهها و پرداخت به پیمانکاران عملیاتی است
که تأمین منابع آنها ضروری است.
میراب آس��تانه درباره انتخاب روش  ETFبرای واگذاری سهام و
ش��رکتهای دولتی اظهار داش��ت :میدانیم که وزارت اقتصاد در
س��ال گذشته فرآیند خصوصیس��ازی را بررسی موشکافانه کرد
و به نتایجی دس��ت یافت ک��ه در انتخاب ای��ن روش از واگذاری
بیتأثیر نیس��ت .وی افزود :در آن مطالعات مش��اهده ش��دکه در
خصوصیس��ازی تعدادی از ش��رکتهای دولتی وقتی مدیریت و
مالکیت بنگاههای دولتی بهصورت همزمان واگذار ش��ده اس��ت،
آن مجموعه واگذار ش��ده متأسفانه با مش��کل روبهرو شده است.
بنابراین مطابق آسیبشناس��ی انجامش��ده ،عرضه شرکتهای
دولتی بهصورت ش��فاف در بازار س��رمایه میتواند گزینه بس��یار
مطلوبی باشد .شواهد نشانگر آن است که از این مطالعه ایده گرفته
شده اس��ت و برای واگذاری سهام دولت در بانکها و بیمهها این
سازکار عرضه در قالب  ETFطراحی شده است.
این کارشناس اقتصادی گفت :برای عرضه مجموعهای از شرکتها
در بورس س��ه روش اصلی میتوان ذکر کرد :عرضه بلوکی س��هام
هر ش��رکت بهصورت منحصربهفرد ،فروش س��هام بهصورت خرد
در ب��ازار و نهایتاً عرضه مجموعه ش��رکتها در قالب صندوقهای
قابل معامله در بورس .وی درباره روش اول اظهار داش��ت :درمورد
روش اول ،از آنج��ا که محدودیتی بر خریدار وجود نداش��ت ،این
احتمال وجود داشت که مشابه آنچه در خصوصیسازی چند سال
گذشته مورد انتقاد بوده ،مالکیت به افرادی واگذار شود که صاحب
صالحیت فنی نباش��ند و خود به بروز مشکل منجر شود .میراب
آستانه با اشاره به روش دوم عرضه شرکتهای دولتی گفت :درمورد
روش دوم هم امکان بهرهمندی تمام مردم از منفعت ش��رکتهای
واگذاریش��ده وجود ندارد و صرفاً آنهایی که در بازار سهام فعال
هستند میتوانستند از این واگذاری کسب سود داشته باشند؛ برای
مث��ال با اغماضی هماکنون میتوان بان��ک ملت را متعلق به آحاد
مردم دانست و منفعت واگذاری سهم آن باید به همه برسد و برای
آحاد جامعه فرصت برابر برای خرید این سهام وجود داشته باشد.
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روی خـط

جزئیات فروش سهام عدالت
از طریق بانکها

سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت گفت :زیرساختها برای
فروش سهام عدالت از طریق شبکه بانکی در حال آمادهسازی است.
بهگزارش «س��بزینه» بهنقل از باش��گاه خبرنگاران جوان ،حسین
فهیمی تصریح کرد :اختیار به مردم داده ش��ده اس��ت تا با مراجعه
با سایت سهام عدالت روش س��هامداری مستقیم را انتخاب کنند.
افرادی که این روش را انتخاب میکنند سهامدار  ۳۶شرکت بورسی
میشوند که در پرتفوی سهام عدالت قرار دارد و سهام این شرکتها
مستقیماً وارد دارایی آنها میشود.
وی افزود :بنابراین هر مشمول سهام عدالت باید تصمیمگیری کند
که آیا توانایی مدیریت سهام این  ۳۶شرکت را دارد یا نه .برای این
کار نیاز به دانش بورسی است.
ورود شرکتهای سرمایهگذاری استانی به بورس
فهیمی بیان کرد :افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب میکنند،
نیازی به مراجعه به سایت س��هام عدالت ندارند .درصورت انتخاب
روش غیرمس��تقیم جم��ع دارای��ی س��هام افراد در ش��رکتهای
س��رمایهگذاری استانی س��اماندهی میش��ود و افراد در این روش
فقط سهامدار شرکتهای سرمایهگذاری استانی هستند .در آینده
شرکتهای سرمایهگذاری اس��تانی در بورس یا فرابورس پذیرفته
میشوند و معامالت از طریق بورس انجام میشود و افراد میتوانند
تصمیمگیری کنند که سهامشان را نگه دارند یا بفروشند.
سخنگوی ستاد راهبری آزادس��ازی سهام عدالت گفت :نکته مهم
این اس��ت که در روش غیرمس��تقیم سهام  ۳۶ش��رکت بورسی و
 ۱۳ش��رکت غیربورسی پرتفوی سهام عدالت در سهام شرکتهای
سرمایهگذاری استانی تجمیع میش��ود و افراد در نهایت سهامدار
یک شرکت خواهند بود.
فهیمی ادامه داد :در این روش امکان دسترسی به سهام  ۳۶شرکت
بورس��ی بهصورت مس��تقیم وجود ندارد .وی بیان ک��رد :در روش
مستقیم محدودیت فروش سهام وجود دارد و سهامداران نمیتوانند
به یکباره سهام عدالتش��ان را بفروشند؛ جدول زمانبندی فروش
سهام عدالت بهزودی در شورای عالی بورس تصویب میشود.
سخنگوی س��تاد راهبری آزادسازی س��هام عدالت گفت :تا کنون
بیش از  ۹میلیون نفر از مش��موالن س��هام عدالت روش مس��تقیم
را انتخاب کردهاند.
مشموالن سهام عدالت
شماره همراه و شبای خود را در سامانه وارد کنند
وی افزود :تمام سهامداران سهام عدالت باید به سایت سهام عدالت
مراجعه و شماره همراه معتبر فعال به نام خودشان و شماره شبای
حسابشان را در سامانه وارد کنند تا از این طریق اطالعرسانی الزم
انجام شود.
س��خنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت گفت :وارد کردن
ش��مار ه تلفن همراه و شماره شبا در س��امانه سهام عدالت اجباری
است و اگر فردی این کار را انجام ندهد ،به عنوان سهامدار غیر فعال
شناخته میشود و نمیتواند از حقوق سهام عدالت بهرهمند شود.
فهیمی گفت :برای انتخاب روش مس��تقیم تا ساعت  ۲۴روز هشتم
خردادماه فرصت هست و این تاریخ تمدید نخواهد شد.
وی در ادامه درباره فراهم ش��دن امکان ویرایش روش س��هامداری
گف��ت :افراد اگر روش مس��تقیم را انتخاب کردن��د امکان ویرایش
ندارند ،در آینده میتوانند با ورود س��هام سرمایهگذاری استانی به
بورس سهام این شرکتها را خریداری کنند.
سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت گفت :افراد تصمیم
خود را با دقت بگیرند ،زیرا امکان ویرایش وجود ندارد.
فهیمی درباره زمان ورود ش��رکتهای س��رمایهگذاری استانی به
بورس گفت :شرکتهای سرمایهگذاری استانی برای ورود به بورس
نیاز به اصالح و بهروزرس��انی صورتهای مالی دارند تا در بورس یا
فرابورس پذیرفته ش��وند .سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام
عدال��ت گفت :بعد از هش��تم خرداد فرآیند پذیرش ش��رکتهای
سرمایهگذاری استانی در بازار سرمایه آغاز میشود.
فقط افرادی که اطالعات آنها در سامانه سهام عدالت
وجود دارد ،مشمول هستند
فهیمی در پاس��خ به این س��وال که برخی افراد برگه سهام عدالت
دارند ،اما مش��خصات آنها در س��امانه س��هام عدالت وجود ندارد،
تکلیف این افراد چیست؟ گفت :افرادی که برگه سهم دارند ،اما در
سامانه سهام عدالت سهمی بهنام آنها وجود ندارد مشمول نیستند.
درحالحاضر معیار مش��مول بودن دادههای مرکز اطالعات سهام
عدالت اس��ت و فقط به افرادی که نام آنها در س��امانه وجود دارد
سهام ش��رکتها داده میشود .فع ً
ال برنامهای برای افرادی که برگه
سهام عدالت دارند ،اما در سامانه مشمول شناخته نمیشوند نداریم.
وی در پاسخ به این سوال که از چه تاریخی امکان فروش سهام عدالت
فراهم میشود ،بیان کرد:سهام ش��رکتهای پرتفوی سهام عدالت از
ارزشمندترین سهامهای بورس است و برای توانمندسازی خانوادههای
ایرانی داده ش��ده اس��ت تا افراد در بلندمدت از س��ود این ش��رکتها
بهرهمند شوند .سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت افزود:
بعد از اینکه تعداد متقاضیان س��هامداری بهروش مستقیم مشخص
ش��د ،س��ازمان بورس زمان و میزان فروش سهام را اعالم خواهد کرد.
افراد با مراجعه به کارگزاریها میتوانند سهامشان را بفروشند.
فهیمی بیان کرد :در تالش هس��تیم تا سیس��تم بانکی را نیز برای
فروش سهام عدالت آماده کنیم .سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی
س��هام عدالت درباره خریدوفروش س��هام عدالت از طریق بانکها
گف��ت :رئیسجمهور تأکی��د دارند عالوهبر فروش س��هام از طریق
کارگزاریها ،شبکه بانکی نیز این امکان را فراهم کند.
فهیمی بیان کرد :زیرس��اختها برای خریدوفروش سهام از طریق
شبکه بانکی در حال آمادهسازی و فرآیندهای اجرایی و مقررات آن
در شورای عالی بورس در دست بررسی و تصویب است که بهمحض
تصویب به اطالع مردم خواهد رسید.
حذف مرحله احراز هویت سجام برای سهامداران سهام عدالت
وی تصری��ح کرد :افرادی که روش مس��تقیم س��هامداری را انتخاب
میکنند به کد بورس��ی نیاز دارند .س��ازمان بورس ب��رای افرادی که
روش مس��تقیم را انتخاب کردهاند کد بورس��ی در نظر گرفته است و
برای فعالسازی کد بورسی به شناسایی و احزار هویت افراد نیاز است.
سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت گفت :برای افرادی
که روش مس��تقیم را انتخاب کردهاند مرحله احزار هویت س��جام
حذف ش��ده است ،به شرط اینکه افراد در یکی از بانکهای کشور
حساب داش��ته باشند و با مراجعه به سامانه س��هام عدالت شماره
همراه معتبر و شماره شبای حسابشان را وارد کنند؛ در این صورت
مراجعه فیزیکی برای احراز هویت وجود ندارد و کد بورس��ی آنها
فعال میشود .فهیمی بیان کرد :افرادی که قصد فروش یا نگهداری
س��هام عدالتشان را دارند به دریافت کد بورسی نیازی ندارند و فع ً
ال
دس��ت نگه دارند و اقدامی انجام ندهند و فقط شماره شبا و شماره
همراه معتبر خود را در سامانه سهام عدالت وارد کنند.
وی درباره احراز هویت الکترونیکی گفت :درحالحاضر احزار هویت
الکترونیکی بهصورت آزمایش��ی شروع شده است و بهزودی سامانه
احراز هویت الکترونیکی رونمایی میشود .سخنگوی ستاد راهبری
آزادسازی س��هام عدالت افزود :برای احراز هویت الکترونیکی الزم
اس��ت افراد با ورود به سامانه س��جام به سواالت داخل سایت پاسخ
دهند و کارت ملی هوش��مند خود را بارگذاری و جملهای را که در
س��ایت به آنها داده میشود تکرار کنند .تمام این اقدامات ثبت و
ضبط میشود و بعد از تأیید ،فرآیند احراز هویت انجام میشود.
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