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بانک و بیمه و بورس

بانک

قرعهکشی  xboxو PS5
در سور بهار سامانیوم

دهمین دور از قرعهکشی سورسامانی مخصوص
اعضای باشگاه مشتریان بانک سامان (سامانیوم) با  2جایزه
ویژه برگزار میشود.
به نقل از سامان رسانه ،دهمین دور از قرعهکشی
سورسامانی ویژه اعضای باشگاه مشتریان بانک سامان
(سامانیوم) برگزار میشود که در این قرعهکشی یک
دستگاه کنسول  XBOXسری  Xو یک دستگاه کنسول
 PS5به برندگان اهدا خواهد شد.
بر این اساس ،تمامی کاربران باشگاه مشتریان بانک
سامان (سامانیوم) میتوانند با صرف حداقل  100امتیاز،
یک شانس شرکت در قرعهکشی دریافت کنند .الزم به
ذکر است که دریافت شانس شرکت در قرعهکشی بهصورت
نامحدود است و شرکتکنندگان میتوانند با صرف امتیاز
بیشتر ،شانس خود را برای شرکت در این قرعهکشی باال
ببرند.
مشتریان برای دریافت امتیاز بیشتر در باشگاه
سامانیوم میتوانند ،با کارتهای سامانی اقدام به پرداخت
قبض ،خرید کاال و خدمات ،خرید شارژ سیمکارتهای
اعتباری ،انتقال وجه کارت به کارت و برداشت و واریز وجه
کنند.
فرصت شرکت در این قرعهکشی و دریافت شانس از
روز اول اردیبهشتماه تا پایان روز  31خرداد  1401است.
همچنین اسامی برندگان این قرعهکشی ساعت  11صبح
روز  7تیر از طریق صفحه اینستاگرام سامانیوم به آدرس
@ samaniumمنتشر خواهد شد.
رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون:

حرکت توسعهای بانک توسعه تعاون
بر پایه دانش و تجربه استوار است

رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون در نشست
اندیشهورزی ،حرکت توسعهای بانک را بر پایه دانش و
تجربه استوار دانست.
سید باقر فتاحی ،رییس هیات مدیره بانک توسعه
تعاون در دومین نشست تخصصی از سلسله نشستهای
اندیشه ورزی ضمن استقبال از استمرار نشستهای
اندیشهورز با تسهیلگری نخبگان بانکی و دانشگاهی ،گفت:
نشست های علمی ثمرات مطلوبی در مسیر سیاستگذاری
بانک دارد.
رییس هیات مدیره بانک تاکید کرد :شایسته است
محورهای طراحی نشستها بر دغدغه های مردمی نظام
بانکی و بانک توسعه تعاون متمرکز گردد و با هم اندیشی
نخبگان بانکی دانشگاهی ،مسیر ارایه خدمات هدفمند به
جامعه هدف تعاونگران و آحاد مردم هموارتر شود.
فتاحی گفت :نظام بانکی تسهیلگر حیات اقتصادی و
توسعه کشور است و نقش توام جامعه و دولت در مسیر
توسعه با اهمیت است.
فتاحی خاطرنشان کرد :بانک توسعه تعاون طی چند
سال اخیر در اقدامات توسعه ای و حمایت از تعاونی ها و
کارآفرینان فعالیت های متنوعی صورت داده است و نقش
آفرینی بانک در طرح های ملی می تواند به عنوان یکی از
الگوهای فعالیت توسعه ای در کشور مورد مطالعه و بررسی
قرار گیرد ،که دانش و تجربه اساتید و خبرگان علمی
میتواند در اثربخشی اقدامات بانک موثر واقع شود.
در ادامه جلسه ،مسعود عالمی عضو هیات علمی
و استادیار گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه عالمه
طباطبایی؛ سخنران نشست به تبیین الگوی مطلوب توسعه
ایران با تمرکز به سه بعد اقتصاد ،مردم و بانکداری پرداخت.
وی در تشریح الگوی مطلوب توسعه تصریح کرد :در
کشور ظرفیت و متخصصان خوب و شایسته در حوزه های
مختلف وجود دارد ،لکن در هم افزایی و همگرایی برای
توسعه کشور مشکل وجود دارد و این موضوع سبب ابهام
و سردرگمی در حرکت به سوی توسعه کشور می شود.
رییس موسسه تحقیقات جمعیت کشور در ادامه
افزود :در الگوی مطلوب توسعه ایران ،مردم منبع توسعه
محسوب می شوند و دولت باید موانع توسعه را از پیش
پای مردم بردارد.
وی ضمن مرور ابعاد تاریخی توسعه در ایران گفت
توسعه در ایران اساسا» توسط مردم(جامعه)رخ داده است
و دولت از مسیر قانون گذاری موانع توسعه را از پیش روی
مردم برداشته است.
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی در ترسیم
نقش بانک ها در الگوی مطلوب توسعه ایران گفت :بانک ها
باید در میان دوگانه مردم(منبع توسعه) و دولت(تسهیلگر
توسعه) بار توسعه را بر دوش مردم بگذارند و سیاست
تجهیز و تخصیص منابع خود را با محوریت مردم و در
حوزه حل مسایل عمومی کشور ترسیم نمایند.
وی افزود :بانک توسعه تعاون باید منابع مالی را به
گونهای به تعاونیها تخصیص دهد که منجر به حل مسایل
عمومی کشور مانند اشتغال شود.
عصارزاده عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون ضمن
تاکید بر نقش دوگانه مردم و دولت در مسیر توسعه کشور
گفت گرچه نقش ملت ها در توسعه پررنگ و برجسته
است ،لکن نباید از برنامه ریزی برای توسعه کشور و برنامه
محوری غافل شد.
عضو هیات مدیره بانک افزود :در عصر اطالعات و
دنیای دیجیتال ،با بهره جستن از داده های عظیم و متنوع
می توان با مدل سازی و ترسیم نقشه راه مبتنی بر واقعیت
ها ،برنامه توسعه کشور را پیش برد.
وی گفت :توازن میان ملت و دولت و برنامه محوری
با مطالعات عمیق  ،مدل سازی و با رویکرد میان رشته ای
مسیر توسعه ایران را هموارتر خواهد نمود.
محمد جعفر ایرانی ،عضو هیات مدیره بانک گفت :در
دوگانه دولت و مردم در مسیر توسعه کشور هر دو نقش
با اهمیتی دارند.
وی تصریح نمود :در توسعه جوامع ،نقش قانون گذاری
و فرهنگ سازی حایز اهمیت بوده و فرهنگ سازی موانع
توسعه را برطرف خواهد نمود.
وی گفت :سهم نخبگان به ویژه نخبگان اجتماعی
واجد اهمیت باالیی در مسیر توسعه است که مهاجرت
نخبگان اجتماعی توسعه جوامع را دچار چالش جدی می
نماید.
کریم میرزاخانی مدیر مرکز آموزش و پژوهش با اشاره
به تداوم برنامه نشست اندیشه ورز ماهانه ویژه اعضای هیات
مدیره بانک ،گفت سیاستگذاری نشست ها بر حلقه اقتصاد،
بانکداری و مردم (جامعه) متمرکز می باشد.
وی تصریح نمود :توسعه ایران اساسا بر مردم و برای
مردم استوار است و سیاست های اقتصادی و بانکی می
بایست متکی بر نیازهای جامعه و برخواسته از بطن مردم
باشد.

از سوی بانک مرکزی؛

دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیالت خرد ابالغ شد

بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی
اعطای تسهیالت خرد» را در راستای
ایجاد شرایط الزم برای تسهیل بهرهمندی
متقاضیان از تسهیالت خرد بانکی مبتنی بر
اعتبارسنجی برای اجرا به شبکه بانکی ابالغ
کرد.
به نقل از بانک مرکزی «دستورالعمل
اجرایی اعطای تسهیالت خرد» را برای اجرا
به شبکه بانکی ابالغ کرد؛ این دستورالعمل
در راستا و با هدف تمهید شرایط الزم برای
تسهیل بهرهمندی متقاضیان از تسهیالت
خرد بانکی از رهگذر استقرار نظام وثیقهگیری
مبتنی بر اعتبارسنجی تهیه شده است.
در این دستورالعمل سقف مبلغ
تسهیالت خرد معادل دو میلیارد ریال (۲۰۰
میلیون تومان) تعیین شده است؛ همچنین در
دستورالعمل یاد شده ضمن احصای فهرستی
از تضامین و وثایق قابل اخذ از متقاضیان
دریافت تسهیالت خرد ،مقرر شده اعطای
تسهیالت خرد به متقاضیان دارای سابقه
و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی ،در
قبال أخذ حداکثر دو مورد وثیقه انجام پذیرد.
براساس این ابالغیه از تاریخ ابالغ
دستورالعمل ،مؤسسه اعتباری موظف است،
تسهیالت خرد اعطایی را بر اساس شرایط،
امتیاز اعتباری ،رتبه اعتباری داخلی و سقف
اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش
اقساطی ،اجاره به شرط تملیک ،مرابحه،
جعاله و قرضالحسنه به مشتری پرداخت
کند.
حداکثر مجموع اصل تسهیالت ریالی
خرد قابل پرداخت به هر مشتری در سطح
تمامی مؤسسات اعتباری مبلغ دو میلیارد
ریال است که ضوابط ،شرایط و سایر جزئیات
اجرایی مربوط به نحوه اعطای تسهیالت خرد
از قبیل دوره و شیوه بازپرداخت اقساط یا
تسویه تسهیالت ،شیوه محاسبه سود،
کارمزد ،وجه التزام تأخیر تأدیه دین ،حسب
مورد تابع مقررات ابالغی مربوط از جمله

مفاد دستورالعملهای اجرایی عقود و الزامات
مقرر در فرمهای یکنواخت قراردادهای
اعطای تسهیالت بانکی است.
مؤسسه اعتباری موظف است قبل از
اعطای تسهیالت ،نسبت به استعالم سابقه
چک برگشتی و بدهی غیرجاری مشتری
اقدام کند.
اعطای تسهیالت خرد به مشتری
دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده یا
بدهی غیرجاری تا زمان رفع سوءاثر از چک
برگشتی و تعیین تکلیف بدهی غیرجاری
مطابق ضوابط ابالغی مربوط ممنوع است.
در اعطای تسهیالت خرد به مشتری
دارای سابقه و امتیاز اعتباری ،مؤسسه
اعتباری میتواند با رعایت تکالیف قانونی و
مقررات مرتبط و همچنین شرایط مندرج در
این دستورالعمل ،متناسب با امتیاز اعتباری
مشتری ،میزان تسهیالت خرد اعطایی و
درجهی نقدشوندگی وثایق و تضامین ارائه
شده ،حداکثر دو مورد از تضامین و وثایق از
تسهیالتگیرنده یا ضامن دریافت کند.
دریافت وثیقه نقدی در قالب انواع
سپردهها ممنوع است
در اعطای تسهیالت خرد به مشتری

فاقد سابقه و امتیاز اعتباری ،مؤسسه اعتباری
میتواند متناسب با سطح درآمد مشتری و
توان بازپرداخت اقساط توسط وی ،با اخذ
حداکثر دو مورد از وثایق و تضامین مقرر
در ماده ( )۶برای بار نخست تا سقف یک
میلیارد ریال در سطح تمامی مؤسسات
اعتباری تسهیالت خرد اعطا کند.
براساس این دستورالعمل مؤسسه
اعتبارس موظف است نسبت به الکترونیکی
کردن قراردادهای اعطاس تسهیالت بانکی
در چارچوب اعالم شده توسط بانک مرکزی
اقدام کرده و نسخهای از آن را در اختیار
مشتری قرار دهد.
دریافت وثیقه نقدی از مشتری در
اعطای تسهیالت خرد ،در قالب انواع
سپردهها ممنوع است.
در این دستورالعمل تضامین و وثایق به
شرح زیر اعالم شده است:
اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته
مشتری.
اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده
در بازار سرمایه و غیر آن.
سهام شرکتهای پذیرفته شده در
بورس از جمله سهام عدالت.

واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای
سرمایهگذاری قابل معامله در بورس.
چک یا سفته توسط ضامن.
اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل
خودرو ،مسکوکات یا مصنوعات طال.
حسابیارانه اشخاص.
گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا
ضامن.
ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه
کسب که در زمان اعطای تسهیالت دارای
فعالیت اقتصادی دایر باشد.
در مناطق روستایی ضمانت یک نفر
ساکن روستا که اهلیت و صالحیت وی
توسط شورای اسالمی روستا مورد تأیید واقع
گردد مهمور به مهر شورای اسالمی روستا.
سیم کارت دائمی ثبت شده تحت
مالکیت مشتری.
برای روستاییان ،کشاورزان ،دامداران
سنتی و عشایر ،پروانه چرای دام ،پروانه چاه
کشاورزی ،سند مالکیت اراضی کشاورزی،
ضمانت زنجیرهای.
ضمانت صادره توسط بنگاه محل
اشتغال مشتری ،متضمن تضمین دیون
تسهیالتگیرنده.
سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری
مشتری و تشخیص مؤسسه اعتباری.
«دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیالت
خرد» مشتمل بر  ۱۴ماده و یک تبصره در
دومین جلسه مورخ  ۱۴۰۱.۰۱.۲۸کمیسیون
مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک
مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابالغ
الزماالجرا است.
گفتنی است ،از جمله برنامههای
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در
سال جاری ،تسهیل دسترسی آحاد جامعه
به خدمات پولی و بانکی و به تعبیر دیگر
توسعه شمول مالی است؛ بدین منظور،
اقدامات مختلفی تاکنون انجام پذیرفته
است.

جزئیاتواریزپولبهحسابسرخابیهاوزمانمعاملهسهامدوباشگاه

صنایع تولیدی سپر پرداخت مالیات بخش غیرمولد

سرپرست دفتر شرکتها و اماده سازی بنگاههای سازمان خصوصی سازی جزئیات واریز
پول به حساب سرخابیها و زمان معامله سهام دو باشگاه را اعالم کرد و گفت :پول پذیره نویسی
در حساب دو باشگاه قرار دارد ،اما به صورت قانونی مسدود است.
حسین امیررحیمی ،با بیان اینکه فرایند پذیره نویسی سهام دو باشگاه استقالل و
پرسپولیس در  ۲۸اسفندماه سال گذشته به پایان رسید ،اظهار کرد :درواقع در این تاریخ مبلغی
که باید از طریق پذیره نویسی جذب میشد و افزایش سرمایه صورت میگرفت تکمیل شد .پس
از آن پول افزایش سرمایه از محل صرف سهام پس از کسر هزینه های قانونی سازمان بورس و
فرابورس که حدود نیم درصد بوده و کل مبلغ که بیش از دو میلیارد تومان برای هر باشگاه است
به حساب دو باشگاه واریز شد .درواقع از آنجایی که باشگاه ها باید هزینه را راسا پرداخت میکردند
اما نکردند این هزینه از حساب افزایش سرمایه برداشت شده است.
وی ادامه داد :پس از پذیره نویسی ،باشگاه ها در نامه ای خطاب به فرابورس وجود مبلغ
حاصل از افزایس سرمایه در حساب بانکی را تایید و فرابورس در نامه ای خطاب به سازمان ثبت،
افزایش سرمایه دو باشگاه را ثبت کرد .در حال حاضر نیز هر دو باشگاه در این مرحله قرار دارند.
 ۷۲ساعت بعد از اینکه سازمان ثبت تایید کرد ،فرابورس گشایش نماد را انجام داده و گشایش
نماد که انجام شد سهام قابل معامله می شود .پس از آن مبلغی که نزد بانک برای هر دو باشگاه
مسدود شده قابل برداشت است.
سرپرست دفتر شرکتها و اماده سازی بنگاههای سازمان خصوصی سازی از تشکیل
کارگروهی برای نظارت بر نحوه هزینه منابع حاصل از پذیره نویسی خبر داد و افزود :با هدف
انضباط بخشی ،قرار است ناظری برای نحوه هزینه کرد این منابع در دو باشگاه در نظر گرفته
شود .این کار به چند دلیل صورت میگیرد .نخست آنکه هیات مدیره دو باشگاه کامل نیست .دوم
آنکه دو باشگاه هزنیه ها و بدهی های زیادی دارند که قصد داریم با برنامه ریزی این هزینه ها
پرداخت شود و اینطور نباشد که بدهی ها داده شود اما باشگاه در هزینه های روزمره و شرایط
توسعه ای مشکل داشته باشد .سوم اینکه منابع از بازار سرمایه جذب شده است ،به عبارتی سهام
داران منابع را در اختیار هیات مدیره قرار دادند که شرایط باشگاه بهبود پیدا کند .به همین دلیل
با همکاری وزارت ورزش و وزارت اقتصاد دنبال این هستیم که نهاد نظارتی برای کمک به باشگاه
ها در زمینه نحوه هزینه کرد این منابع در نظر گرفته شود.
امیررحیمی به این سوال که میزان منابعی که حاصل از پذیره نویسی عاید باشگاه ها شد
چقدر بود ،پاسخ داد ۳۵۰ :میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان عاید باشگاه پرسپولیس و  ۳۵۹میلیارد
تومان نیز عاید باشگاه استقالل شد .از این میزان حدود دو میلیارد تومان برای هر باشگاه به طور
قانونی و بر اساس مصوبات سازمان بورس برای مالیات ،هزینه های کارگزاری و ...اخذ شده است.
سایر مبلغ در حساب بانکی باشگاه ها قرار دارد اما به صورت قانونی مسدود است .سه روز بعد
از اینکه مجوز را از سازمان ثبت گرفتند ،گشایش نماد صورت میگیرد و این مبلغ قابل برداشت
است اما پس از تشکیل یک نهاد ناظر این مبلغ استفاده خواهد شد.

یک کارشناس بازارسرمایه پیشنهاد کرد که دستگاههای دولتی بهتر است به جای دریافت
مالیات از شرکتهای صادرات محور ،مکانیزمهایی را به منظور اخذ مالیات از بخش غیرمولد
راهاندازی کنند.
حسین محمودی اصل ،درمورد تاثیرات اخذ مالیات از صنایع معدنی بر بازارسرمایه ،اظهار
کرد :در چند وقت اخیر موضوع اخذ عوارض از صادرات صنایع معدنی همانند قیمت سوخت
صنایع در پیشنویس الیحه بودجه  ،۱۴۰۱موجب ایجاد التهاب در بازار سرمایه ،سردرگمی و
نگرانی سهامداران شد .اخذ تصمیمات خلعالساعه بدون اخذ نظر از سازمان بورس ،نهادهای
مالی و سرمایه گذاری ،انجمن های صنفی و فعاالن بازارسرمایه ،عالوه بر آسیب به شرکتها،
بسیاری از سهامداران خرد را متضرر کرده و چشم انداز سرمایه گذاری را تیره و تارمیکند.
این کارشناس بازارسرمایه با بیان اینکه بی تردید بهترین محل برای جذب نقدینگی و
سرمایه ،تامین مالی تولید و کنترل تورم بازارسرمایه است واعتماد و ثبات اقتصادی دو مولفه
اصلی برای جذب سرمایه هستند تاکید کرد :از آنجایی که بازار سرمایه بیش از  ۵۰میلیون
سهامدار دارد و محل تامین مالی بسیاری از شرکتها بوده ،مشارکت سازمان بورس بهعنوان
متولی بازارسرمایه در اخذ تصمیمات کالن اقتصادی از اهمیت باالیی برخوردار است.
حسین محمودی اصل با تاکید بر اینکه فضای کارشناسی بازار سرمایه گاهی مسیر بهتر و
کم هزینه تر را برای تصمیم گیران وسیاست گذاران مهیا می کند ،گفت :اگر تصمیمی اجتناب
پذیرهم باشد سازمان بورس میتواند با مشارکت نهادهای مالی و سرمایهگذاری و سایر نهادها
مانع از ریزش ارزش سهمها و هیجانات منفی شود.
وی افزود :اگر وزارت صمت از سازمان بورس درخصوص اخذ مالیات از صنایع معدنی
مشورت میگرفت میتوانست منافع ملی را تامین کند .اما حال با اخذ این عواض ،سبب کاهش
درآمدهای ارزی و افزایش قیمت ارز خواهد شد و به مرور زمان عالوه بر افزایش قیمت محصوالت
این صنعت ،تولیدات سایر صنایع را نیز با افزایش قیمت مواجه میکند.
پرکردن کیسه دالالن با محدودیت صادرات
محمودی اصل با بیان اینکه محدودیت صادرات و افزایش غیر منطقی عرضههای داخلی
تنها میتواند در چشم اندازهای تورمی کیسه دالالن و سوداگران را پر کند گفت :با توجه به عدم
موفقیت در قیمتگذاری دستوری و محدودیتهای غیرمنطقی ،اکنون نیز سوداگران به دنبال
فرصتی هستند تا با خرید و انبار کردن کاالها منافع خود را تامین کنند.
این کارشناس بازار سرمایه پیشنهاد داد اگر مازاد عرض ه محصوالت در بورس کاال صادر
شود ضمن برطرف کردن نیاز داخلی فضای صادراتی کشور را نیز تقویت خواهد کرد.
محمودی اصل در ادامه به بحران اوکراین اشاره کرد و گفت :در شرایط فعلی که شرکتهای
روسی به دلیل تحریمها با دامپینگ های متعدد در برخی محصوالت بازار شرکتهای ایرانی
را تهدید می کند ،شرکت های ایرانی باید حمایت شوند ،اما متاسفانه اکنون مصوبه عوارض
صادراتی از صنایع معدنی مانعی بزرگ بر سر شرکتهای این صنایع است.

معامالتی شدن سهام عدالت منتظر آییننامه و تصمیم شورای عالی بورس

دبیرکل کانون شرکتهای سرمایهگذاری
سهام عدالت گفت :معامالتی شدن سهام عدالت
منتظر اصالح آییننامه معامالتی سهام عدالت و
بعد از آن تصویب در شورای عالی بورس است.
محمد خزائیکوهپر ،در مورد آخرین
خبرها از معامالتی شدن سهام عدالت گفت :تا
زمانی که آئیننامه اجرایی سهام عدالت به اتمام
نرسد که این آئیننامه در حال اصالح و تدوین
است و همچنین تا زمانی که شورای عالی بورس
در مورد معامالتی شدن سهام عدالت تصمیم
نگرفته باشد ،معامالتی شدن سهام عدالت
درکار نیست ،در حال حاضر نماد معامالتی
سهام عدالت متوقف است ،چون اگر در این
شرایط باز شود ،باعث متضرر شدن سهامداران
عدالت میشود.
وی افزود :آئیننامه اجرایی سهام عدالت
در حال بررسی و اصالح است تا کنون جلسات
زیادی برگزار شده این آئیننامه در کارگروهی
در زیر مجموعه شورای عالی بورس مرکب از
 8نفر شامل نمایندهای از کانون شرکتهای
سرمایهگذاری استانی ،اتاق تعاون ،اتاق ایران،
سازمان بازرسی کل کشور ،وزارت تعاون ،وزارت
اقتصاد ،سازمان بورس و سازمان خصوصیسازی
بررسی میشود.
وی در مورد اینکه تا کنون چه تعداد از
بندهای آئیننامه اجرایی سهام عدالت تصویب
شده است ،گفت:همه بندها به هم ارتباط دارند
و مراحل تدوین و اصالح آئیننامه جلو میرود،
امیدواریم هر چه زودتر این آئیننامه اصالح
شود ،بعد از آن باید جلسه شورای عالی بورس
تصمیم بگیرد که در صورت تصمیم جلسه

شورای عالی بورس ،معامالتی شدن سهام
عدالت آغاز میشود.
دبیرکل کانون شرکتهای سرمایهگذاری
سهام عدالت در مورد سود  13شرکت
غیربورسی حاضر در پرتفوی سهام عدالت
گفت :کارگروه زیرمجموعه شورای عالی بورس
در مورد این مسأله مذاکره داشت ،تعدادی از
شرکتهای غیربورسی سهام عدالت افزایش
سرمایه داشتند ،قرار شد با موافقت سازمان
خصوصیسازی این شرکتها از محل سود به
دست آمده اقدام به افزایش سرمایه کنند ،اما
سود بقیه شرکتها باید در شورای عالی بورس
تصویب شود که چگونه واریز شود.
خزائی کوهپر گفت 4 :شرکت از
شرکتهای حاضر در پرتفوی سهام عدالت
که غیربورسی هستند ،سودده بودند ،حدود 4
شرکت زیانده و  3 ،2شرکت نیز نه وضعیت
سوددهی و نه زیاندهی داشتند .به هر حال
تالش میشود سود برخی از این شرکتها برای
افزایش سرمایه شرکتها و رونق آنها استفاده
میشود ،برخی از این شرکتهای غیربورسی
باید وارد بورس شوند ،قبال قرار بود این
شرکتها در قالب هلدینگ وارد بورس شوند،
اما در آئیننامه جدید که در حال اصالح است،
قرار شده است شرکتها به صورت جداگانه وارد
بورس شوند و آنهایی که وارد بورس نمیشوند،
باید از پرتفوی سهام عدالت خارج کنیم.
دبیرکل کانون شرکتهای سرمایهگذاری
سهام عدالت در مورد اینکه این شرکتها در
پرتفوی سهامداران عدالت قرار دارند ،چگونه
میخواهید آنها را خارج کنید،گفت :اگر تصمیم

بر خارج شدن این شرکتها باشد آنگاه باید به
جای آن سهام بورسی در پرتفوی سهام عدالت
قرار گیرد.
وی گفت :برخی از شرکتهای بورسی
راکد هستند ،تالش میشود آنها را از پرتفوی
سهام عدالت خارج کنیم و از ابتدا قرار بود فقط
سهام شرکتهای بورسی وارد سهام عدالت
شوند .خزائی کوهپر در مورد معامالتی شدن
سهام عدالت گفت :این مسأله به دو شرط
خواهد بود که اوالً آئیننامه اجرایی سهام عدالت
اصالح شود ثانیا شورای عالی بورس در مورد آن
تصمیمگیری کند.
دبیرکل کانون شرکتهای سرمایهگذاری
سهام عدالت در مورد واریز سود سهام عدالت
گفت :طی توافقی که صورت گرفته بود سود
مربوط به عملکرد سال  99شرکتهای بورسی
حاضر در پرتفوی سهام عدالت در مجموع 32
هزار میلیارد تومان بود که این سود به حساب
شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه
واریز شد .در اینجا الزم است از تالش شرکت
سپردهگذاری ،وزیر اقتصاد و رئیس سازمان
بورس و شورای عالی بورس تشکر کنیم که
سود مردم را قبل از عید واریز کردند.
وی گفت:بخشی از سود که به دلیل
مشکل حسابهای مردم و یا نداشتن شماره
شبا برگشت خورده است تا پایان این ماه
گزارش کاملی از سوی شرکت سپردهگذاری
مرکزی ارائه میشود.
خزائی در مورد انتخابهای هیأتمدیره
کانون شرکتهای سپردهگذاری استانی
گفت:انتخابات برگزار شده و اعضای جدید

باید از سوی سازمان بورس احراز صالحیت
شوند و تا زمانی که اعضای جدید هیأت مدیره
معرفی نشدهاند ،اعضای ثبتی و قبلی به کار
خود ادامه میدهند .دبیرکل کانون شرکتهای
سرمایهگذاری سهام عدالت تأکید کرد:اعضای
کنونی هیأت مدیره کانون شرکتهای
سرمایهگذاری ظرف سه سال گذشته زحمات
زیادی کشیدند ،به گونهای که سهام عدالت با
یک پرتفوی حدود  50میلیون نفری با زحمات
آنها به نقطه کنونی رسید.
وی در مورد  2میلیون نفری که هنوز
شماره شبا برای دریافت سود سهام عدالت
اعالم نکردهاند ،گفت:این افراد میتوانند از
طریق ثبتنام سامانه جامع اطالعات مشتریان،
سجام اقدام کنند و شماره حساب شبای مربوط
به خود دارنده سهام عدالت باید در آنجا اعالم
شود و هر  15روز یکبار این شماره حسابها
پاالیش میشود و به محض اینکه شماره حساب
دارنده سهام عدالت ثبت شد سودهای آنها به
حسابشان واریز خواهد شد.
وی این اطمینان را داد :سود سهامداران
عدالت حتی یک ریال هم از بین نمیرود و این
سودهای مانده همچنان محفوظ است به محض
اعالم شماره حساب در اولین فرصت این سودها
واریز میشود.
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شرط انتقال سپردههای سرمایهگذاری
بلندمدت به وابستگان

بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها انتقال
سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت به پدر ،مادر ،فرزندان و
همسر سپردهگذار را مشروط کرد.
بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها انتقال
سپردههای سرمایهگذاری بلند مدت به پدر ،مادر ،فرزندان
و همسر سپردهگذار مجاز دانست و اعالم کرد :این انتقال
مشروط به بسته شدن سپرده و افتتاح یک حساب سپرده
سرمایهگذاری مدتدار جدید به نام فرد مورد نظر با شرایط
سپرده بسته شده و حداکثر تا سررسید آن سپرده مجاز
است.
بنابراین ،این مصوبه پس از تمهید شرایط الزم در
سامانههای اطالعاتی بانکها و موسسات اعتباری بانکها و
موسسات اعتباری غیربانکی الزماالجرا خواهد بود.

افزایش جذابیت بازار سهام با کاهش
محدودیتهایی چون حجم مبنا

حجم مبنا با توجه به شرایط بازار کنونی که بازاری
تخصصی است ،فرسایشی شدن روند معامالت سهام
شرکتها را در پی دارد .انتظار میرود با حذف حجم مبنا
در نمادهایی که از شناوری معقول و بازارگردانهای فعالی
برخوردار هستند ،گردش معامالت و جذابیتهای بازار
سرمایه نیز افزایش یاید.
قانونگذاران بازارهای سهام در کشورهای مختلف،
به دنبال ایجاد شرایط و سازوکارهایی هستند تا افزون بر
اثرگذاری بر واقعیتر شدن قیمتها در چهارچوب خرید و
فروش معاملهگران ،مانع مداخالت اشخاص فرصتطلب یا
سوء استفادهگر شوند.
حجم مبنا ،یکی از ابزارهایی است که از سال  ۱۳۸۲و
در زمان تصدی حسین عبده تبریزی برای کمک به حفظ
آرامش در معامالت سهام از آن استفادهشد .هدف مهم این
ابزار ،به حداقل رساندن امکان نوسان غیر معمول و کاذب
برای سهمهای بورسی تحت تاثیر معامالت محدود بود.
بازار سرمایه از سال  ۱۳۸۲تا به امروز دستخوش
تغییرات بسیاری شده و بازنگری در ابزارها با توجه به
نیازهای بازار بیش از پیش اهمیت یافته است« .حذف
حجم مبنا» یکی از تصمیمهایی است که به باور برخی
از کارشناسان و فعاالن بازار سهام به تسریع در تناسب
قیمتها با انتظارات معاملهگران میانجامد.
 ۱۰بهمن سال گذشته ،برای نخستین بار حجم
مبنا در  ۲۰نماد در بازارهای اول و دوم فرابورس حذف
شد .شرکت فرابورس ایران در سال گذشته ضمن انتشار
اطالعیهای اعالم کرد در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران
حجم مبنا در یکی از شرایط پیش رو حذف خواهد شد:
نخست آنکه سهم ،طی سه ماه گذشته دارای میانگین
حجم معامالت بیش از دو برابر حجم مبنا باشد .دوم آنکه
مجموع حداقل تعهد معامالت روزانه بازارگردانهای فعال
در آن نماد ،دو برابر حجم مبنا باشد .پس از بررسیهای
صورت گرفته توسط معاونت نظارت بر بازار فرابورس ،حجم
مبنا برای  ۲۰نماد معامالتی از سه شنبه  ۱۲بهمن اعمال
نخواهد شد.
معاونت نظارت بازار فرابورس نیز به تازگی خبر از
حذف حجم مبنا در  ۱۷نماد دیگر در بازارهای اول و دوم
داد و تعداد نمادهایی که حجم مبنا در انها اعمال نمیشود،
به  ۴۶نماد رسید.
از حذف حجم مبنا تا افزایش گردش معامالت
در همین راستا ،مدیرعامل شرکت مولدسازی و
مدیریت دارایی تجارت با اشاره به فلسفه اعمال حجم مبنا
در بازار سهام اظهار کرد :در گذشته به دلیل اینکه حجم
معامالت پایین بود و گاهی سهام شرکتها به دلیل معامله
محدود گروهی خاص ،نوسانات غیرمنتظرهای را تجربه
میکرد ،حجم مبنا اعمال شد تا بازار کمتر مورد دستکاری
قرار بگیرد.
احسان رضاپور ادامه داد :در سالهای اخیر بازار از
نظر ارزش معامالت و بهبود شناوری سهام شرکتها،
گردش سهام شناور میان گروههای مختلف سهامداری،
فعالتر شدن صندوقهای سرمایهگذاری و حضور گروههای
حرفهایتر در بازار سرمایه ،رشد قابلتوجهی داشته است.
مجموعه این اتفاقها سبب شده تا طرفداران این سناریو
که باید به بازار اجازه داده شود تا قیمتهای بازار خود را با
اتفاقهای روزمره با سرعت بیشتری همسو و همتراز کند تا
به تعادل برسد ،افزایش یافت.
او تصریح کرد :در گذشته به واسطه ضعف گردش
اطالعات در بازار ،گاهی اخبار به گروه محدودی از افراد
میرسید و گاهی نیز چند هفته زمان میبرد تا همان خبر
به سهامداران خرد برسد .بنابراین ،این موضوع رانتهای
بیشتری را ایجاد میکرد و فرصتهای معامالتی خاصی
را برای گروه خاصی ایجاد میکرد .در گذشته که کارایی
اطالعاتی بازار شرایط ضعیفتری داشت حجم مبنا فرصت
تجدید نظر برای تصمیمهای جدید در ارتباط با قیمت سهام
شرکتها را به فعاالن بازار میداد .به بیانی دیگر ،زمانی که
یک سهم صف فروش میشود ،به واسطه برخورداری از
حجم مبنا ،ممکن بود کمتر از حجم مبنا معامله شود و در
نتیجه ،تا زمان رسیدن اطالعات تکمیلی و تحلیلی دقیقتر،
افت با اهمیتی را تجربه نکند و فعاالن بازار برای ارزیابی و
تحلیل از زمان بیشتری برخوردار شوند.
مدیرعامل شرکت مولدسازی و مدیریت دارایی تجارت
افزود :در حال حاضر ،در این مقوله بهبودهای چشمگیری
مشاهده میشود و اطالعات شرکتها به دلیل نظارتها و
اقدامات صورت گرفته با فواصل زمانی کوتاهتری به اهالی
بازار مخابره میشود ،بنابراین ،اعمال محدودیتهای حجم
مبنا و کندی روند معامالت دیگر از پشتوانههای قبلی
برخوردار نیست.
رضاپور خاطرنشان کرد :در حال حاضر با تخصصیتر
شدن بازار و همچنین الزام شرکتهای بورسی به انتشار
اخبار و اطالعات مهم و تأثیرگذار بر حوزههای مالی و
عملیاتی خود به محض وقوع از طریق دسترسی مدیران به
سامانههای برخط نظیر کدال و پیشبینی جرایم و تخلفات
ناشی از تاخیرات در این حوزه ،همچنین تغییرات ایجاد
شده در نظارت بر روند انجام معامالت مشکوک ،وجود
حجم مبنا در خصوص گروه زیادی از سهام شرکت ها
سبب فرسایشی شدن روند معامالت میشود .بنابراین ،عدم
اعمال حجم مبنا بر  ۴۶نماد بورسی که مدتی است در
فرابورس ایران آغاز شده است در کنار بازتر کردن دامنه
نوسان را میتوان به فال نیک گرفت و انتظار میرود
رفتهرفته در نمادهایی که از شناوری معقولی برخوردار
هستند یا بازارگردانهای فعالی بر آن نمادها فعالیت دارند،
این سیاست تسری یافته و نمادهای بیشتری را دربربگیرد
تا در بهبود گردش معامالت و جذابیتهای بازار سرمایه
اثرگذار باشد.

