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ابالغیه رهبر انقالب اسالمی در موافقت با آزادسازی سهام عدالت
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اســالمی با صدور ابالغیه ای ضمن موافقت با درخواســت رئیس جمهور برای آزادســازی ســهام عدالت و با اشــاره به نقش ســهام عدالت در گســترش عدالت اجتماعی و 
توانمندســازی خانواده های کم درآمد، موارد ســه گانه ای را به عنوان امور الزم الرعایه در این واگذاری ها مورد تأکید قرار دادند و خاطرنشــان کردند: دولت هر چه زودتر اقدامات مقتضی را به عمل آورد تا مردم سریعتر از منافع 

سهام خود بهره مند شوند.متن ابالغیه رهبر معظم انقالب به این شرح است:

در پی درخواست رئیس جمهور و با تأکید بر رعایت موارد سه گانه انجام شد

بسم اهلل الرحمن الرحیم

درپــی تصمیــم واگــذاری درصــدی از ســهام اصل ۴۴ قانــون اساســی در قالب 
ســهام عدالت با هدف گســترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانوارهای 
کم درآمد، انتظار این بود که توســط مســؤولین مربــوط در دولت های مختلف 
بــا اجرای دقیق مواد ۸ گانه ابالغی ۱۳۸۵/۴/۱۲ هرچه ســریعتر مقدمات الزم 
برای آزادســازی ســهام عدالت و واگــذاری تعیین قیمت آن بــه بورس فراهم 
گردیــده و آیین نامه هــای اجرایی تهیه و بــه اجرا درآید. در هر صــورت با توجه 
بــه شــرایط فعلی اقتصــادی و عزم دولت بــرای عمل به تکالیفــی که به عهده 

اوست، با آزادسازی سهام عدالت با رعایت امور زیر، موافقت می شود:
دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص مالکیت مستقیم 
ســهام شرکت های ســرمایه پذیر را انتخاب نمایند و به تناسب، نقش مدیریتی 

خود را ایفا کنند.
مقــررات مــورد نیــاز جهــت انتقــال ســهام بــه صاحبان ســهام عدالت توســط 
کلیــه  بــرای  مصوبــات  ایــن  شــود.  تصویــب  و  تدویــن  بــورس  شــورای عالی 
دســتگاه های اجرایی الزم االجراست.نسبت به سهام باقیمانده در شرکت های 
ســرمایه گذاری اســتانی، شــورای عالی بــورس موظــف اســت ضمــن تشــویق 
ماندگاری صاحبان سهام در شرکت های مذکور، از طریق مبادی ذیربط هرچه 
زودتر زمینه ورود آن شرکت ها را در بورس فراهم نماید.با توجه به تأخیری که 
در طول زمان نسبت به تحقق اهداف واگذاری این سهام پیش آمده است و به 
دلیل ضرورت بهره مندی هرچه سریعتر مردم از منافع سهام خود، الزم است 
دولــت محترم هرچــه زودتر اقدامات مقتضی در جهت تحقق موارد مذکور در 

بندهای سه گانه فوق را به عمل آورد.

سّید علی خامنه ای
۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
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آزادسازی سهام عدالت تحول بنیادین
آزاد ســازی  در اقتصاد ایران  دوم  مرحلــه  در 

ســهام عدالــت، امــکان ورود 
ســرمایه گذاری  شــرکت های 
استانی سهام عدالت به بازار 
سرمایه مهیا شد و بیش از ۳0 
میلیون ایرانی ســهامدار این 
شــرکت ها شــدند تا این افراد 
بتوانند از مزیت ها و ویژگی های 
بازار سرمایه بهره مند شوند.  بدون شک هدف از آزادسازی 
سهام عدالت کمک و توانمند سازی خانواده های ضعیف 
و آسیب پذیر است و برهمین اساس تسهیالت، امکانات 
و زیرســاخت های الزم برای ورود میلیون ها ایرانی در بازار 
سرمایه فراهم شد و باید به این نکته نیز اذعان داشت که 
تاکنون طرحی با چنین ابعاد و گستردگی را در بازار سرمایه 
نداشته ایم و ممکن است در سالیان آینده نیز چنین طرحی 
تکرار نشود. آزادسازی سهام عدالت یک مفهوم عام تری 
نیــز دارد و آن بدیــن معنا اســت که مدیریت ایــن دارایی 
به صورت کامل از دولت خارج و به بورس منتقل شود تا از 
این طریق مردم بتوانند دارایی های خود را مدیریت کنند. 
در گام مهم دیگر، درخصوص اهمیت برگزاری انتخابات 
شرکت های ســرمایه گذاری سهام عدالت استانی باید به 
این نکته مهم اشاره کرد که ارزش این شرکت ها ۳۸0 هزار 
میلیارد تومان است و مشموالن سهام عدالت باید انتخاب 
کننــد که چه افرادی ایــن دارایی ها را مدیریت کنند که این 
مهم از بستر برگزاری مجامع الکترونیک محقق می شود 
که تاکنون ۱۵ استان مرحله اول »مجامع عادی به صورت 
فوق العاده« خود را برگزار کرده اند.  شــرکت سپرده گذاری 
مرکزی پس از اجرای طرح های موفق ملی همانند پروژه 
جامع شناســایی الکترونیکی مشــتریان )ســجام(، طرح 
آزاد ســازی ســهام عدالــت به روش غیر مســتقیم، توزیع 
مکانیزه و یکپارچه سود اوراق بهادار به ویژه سود شرکت های 
بورســی، در حال حاضر در مرحله دوم آزاد ســازی ســهام 
عدالت، در ســطح شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی 
خدمت جدید خود را تحت عنــوان برگزاری الکترونیکی 
مجامــع عمومی ارائه کرده تا ســهامداران این شــرکت ها 
حداکثر شــفافیت و عدالــت را تجربه کننــد. این خدمت 
جدید که مطابق با قوانین و مقررات جاری کشور و براساس 
آخرین استانداردها و فن آوری های روز دنیا طراحی و نهایی 
شــده، برای اولین بار در کشــور به این دســته از سهامداران 
»شرکت های سرمایه گذاری استانی« ارائه و سپس در اختیار 
تمامی شرکت ها و سهامداران کشور قرار داده خواهد شد. 
این بستر که تماماً توسط پیمانکاران و متخصصان داخلی 
و با همکاری کارشناسان و مهندسان شرکت سپرده گذاری 
مرکــزی طراحی و توســعه یافته، با حمایت و پشــتیبانی 
مدیران ارشــد و کارشناســان سازمان ثبت اســناد و امالک 
کشــور و ســازمان بــورس و اوراق بهادار مــورد بهره برداری 
قــرار گرفته تا یک تحول بزرگ در نظام بنــگاه داری ایران 
شــکل گیرد.  البته بهره منــدی از خدمات ســهامداری در 
شــرکت های سرمایه گذاری استانی ســهام عدالت منوط 
به ثبت نام در سامانه جامع اطالعات مشتریان )سجام( 
اســت و مشــموالنی کــه تاکنــون در این ســامانه ثبت نام 
نکــرده اند، بایــد هر چه ســریع تر ثبت نام و احــراز هویت 
خــود را در این ســامانه انجام دهند. افزون بــر این، یکی از 
مزیت های برگزاری مجامع الکترونیک برای شرکت های 
سرمایه گذاری استانی یکپارچه بودن روند است به طوری 
که تمامــی مراحل قانونی قبل از برگــزاری مجمع، حین 
برگــزاری و پــس از آن به صــورت مکانیزه برگزار می شــود 
و ســهامداران می تواننــد عالوه بر حضــور الکترونیکی در 
مجامع، رأی دهی، تبادل نظر، اعمال نظر، ارائه پیشنهاد، 
رد یا قبول پیشنهادها، نسبت به دستورهای جلسه نیز اظهار 
نظر کــرده و مدیران )اعضای هیأت مدیره( شــرکت های 
یــاد شــده را انتخاب کنند. به هر صــورت برگزاری مجامع 
الکترونیک شرکت های ســرمایه گذاری استانی در سطح 
ملی زمینه ســاز تحقق یکی دیگر از اهداف کالن کشور در 
حوزه دولت الکترونیک می شود که یک دستاورد قابل اعتنا 

برای مردم و دولت خواهد بود.

تحقق عدالت اجتماعی 
با سهام عدالت

حسین فهیمی
سخنگوی ستاد 

آزادسازی سهام عدالت

در خصوص سهام عدالت باید بگویم که این موضوع مغفولی بود که به همت همکاران من در مجموعه وزارت اقتصاد و با حمایت های 
مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهور و دیگر اعضای محترم هیأت دولت و دیگر عوامل ذیربط از جمله شورای عالی بورس به 
نتیجه رسید. از همان ابتدا که من به عنوان وزیر اقتصاد مشغول به خدمت شدم، آزاد سازی سهام عدالت را در برنامه های خود مد نظر 
داشــتم. در دو ســال گذشــته تالش های فراوانی رابه انجام رساندیم تا عالوه بر طراحی مناســب فرآیندهای عملیاتی و اجرایی، بتوانیم 
زیرســاخت های فنی و حقوقی مرتبط را به نحو مطلوبی توســعه دهیم. با اینحال، اطمینان دارم اکنون همه مشمولین نسبت به ارزنده 
بودن پورتفوی ســهام عدالت آشــنا هستند. پورتفوی سهام عدالت شامل مجموعه سهام شرکت های بسیار معتبر و گلچین شده کشور 
است و قطعاً سهامداری این سبد سهام در آینده می تواند منافع بیشتری را برای سهامدارن ایجاد کند. در مجموع من پیشنهاد می کنم، 
مگر به غیر از ضرورت، افراد سهامداری کنند و اساسا از منافع کوتاه مدت )سود سالیانه( و بلندمدت )قیمت سهام( آن بهره مند شوند.

جدیــت و احســاس مســؤولیت دارنــدگان ســهام عدالــت و نخبگان خــوش فکر و صاحــب صالحیت در مشــارکت برای ســاماندهی 
شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی ســهام عدالت می تواند نوید بخش تحوالت مطلوب و ســازنده برای اقتصاد ملی و استانی کشور 
رقم زده و عالوه بر خلق ارزش و ثروت در عرصه اقتصاد ملی، آثار و برکات قابل توجهی در قالب سرمایه گذاری های مولد در سطح 
اســتان ها برجای بگذارد. امیدواریم مردم عزیز کشــورمان اعم از دارندگان ســهام عدالت انتخاب کننده روش غیرمســتقیم به عنوان 
ذی نفعان نهایی و نخبگان و کارآفرینان مسؤولیت پذیر کشور، با درک حساسیت ها، اهمیت و تاثیرگذاری باالی عملکرد شرکت های 
ســرمایه گذاری اســتانی ســهام عدالــت در آینده اقتصــاد ملی و اســتانی، در این مرحله نیز با حضــور آگاهانه، مســؤوالنه و موثر خود، 

بهترین تقدیر را برای اعمال مدیریت خود در سرنوشت اقتصادی کشور رقم بزنند. 

ســازمان خصوصی ســازی در اجرای فرمان مقام معظم رهبری و تکالیف قانونی مندرج در مواد ۳4 تا ۳۸ قانون اجرای سیاســتهای 
کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان متولی اجرای طرح توزیع سهام عدالت از سال ۱۳۸5 تا ۱۳99اقدامات گسترده¬ای را معمول 
داشــته که شــاخصترین آنها؛ شناسایی مشــمولین، آماده سازی پرتفوی ســهام عدالت، تخصیص سهام به مشــمولین نهایی، تسویه 
اقســاط ســهام از محل سود شــرکتها و در نهایت آغاز فرایند آزاد سازی سهام عدالت می باشــد. در این بین تالشهای دست اندرکاران 
این امر برای ایجاد زیر ســاخت الزم جهت رؤیت صورتحســاب ســهامداری برای 49 میلیون نفر سهامدار، ثبت شماره شبای بانکی و 
واریز ســه مرحله ســود ســهام عدالت به ارزش ۱۲7 هزار میلیارد ریال، بین 4۱ میلیون نفر ســهامداران مذکور از جمله برجســته ترین 

اقدامات این مجموعه محسوب می گردد.

دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی

دکتر علی عسکری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی

دکتر حسنعلی قنبری رئیس کل سازمان خصوصی سازی 
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طرح ملی توزیع سهام عدالت و فرآیند آزاد سازی
طرح توزیع ســهام عدالت در دولت هشــتم مطرح و آیین نامه اجرایی آن در اواخر دوره آن دولت )مردادماه ۱۳84( به تصویب هیأت وزیران رســید. متعاقباً 
پس از استعالم رئیس جمهوری دولت نهم و اخذ موافقت رهبر معظم انقالب درخصوص ضرورت و نحوه اجرای طرح، عماًل این طرح از سال ۱۳85 اجرایی 
گردید.فصل ششم شامل مواد )۳4( تا )۳8( قانون اجرای سیاست های کلی اصل )44( قانون اساسی، چارچوب اجرایی این طرح را به طور کامل تبیین نمود. 
بر این اســاس از ســال ۱۳85 مطابق آیین نامه های مصوب هیأت وزیران، مصوبات شــورای عالی اجرای سیاســت های کلی اصل )44( قانون اساســی و هیأت 
واگذاری، اجرای طرح و توزیع ســهام بین مشــمولین به طور گســترده انجام پذیرفت.در این راستا دستگاه ها و نهادهای بســیار متعدد و گوناگونی درگیر اجرای 
طرح گردیدند، لیکن در این میان، مسؤولیت اصلی با وزارت امور اقتصادی و دارایی )سازمان خصوصی سازی( بود و این سازمان نه تنها به عنوان مرکز اصلی 

هدایت کننده اجرای طرح توسط سایر نهادها بود، بلکه رأساً بسیاری از امور اجرایی را راهبری نمود.
عملیــات اجرایی طرح موصوف از ابتدای ســال ۱۳85 تا ســال ۱۳۹5 طول کشــید. در ســال ۱۳۹5 با توجــه به پایان دوره ۱0 ســاله مهلت قانونــی اجرای طرح، 
ســاماندهی این طرح بزرگ و ملی به منظور به نتیجه رســاندن امر و دستیابی ملموس به اهداف طرح، بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافت. به همین منظور، 

ساماندهی و تکمیل طرح توزیع سهام عدالت به عنوان یک پروژه بزرگ و در عین حال بسیار پیچیده در دستور کار سازمان خصوصی سازی قرار گرفت.

عدالت: سهام  توزیع  طرح  معرفی    
عدالت: سهام  توزیع  طرح  اجرای  ۱(مبانی 

بــا توجه بــه مواد )۳4( الــی )۳۸( قانون اجرای 
سیاســت های کلــی اصــل )44( قانون اساســی و 
مقــررات مرتبط با آن،مبانی اصلی اجرای طرح 

به شرح ذیل می باشد:
۱- ســهام برخی بنگاه هــای بزرگ قابل واگذاری 
)شــرکت های صدر اصــل 44 قانون اساســی( به 
اتبــاع ایرانــی مقیــم داخل کشــور که جزو شــش 

دهک پایین درآمدی باشــند، واگذارشود.
دارایــی )ســازمان  و  اقتصــادی  امــور  وزارت   -۲
خصوصــی ســازی( بــا همــکاری وزارت تعــاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی و ســایر نهادهــای ذیربــط 

مسؤول شناســایی مشمولین طرح است.
۳- بــه هــر فــرد مشــمول تــا ســقف ده میلیــون 
ریــال و به هرخانوار تا ســقف پنجاه میلیون ریال 

یابد. اختصاص  سهم، 
4- ســهام عدالت به شش دهک پایین درآمدی 
به صورت اقســاط ده ساله با اولویت بازپرداخت 
اقســاط ازمحل ســود شــرکت ها، تخصیص یابد. 
دو دهــک پاییــن درآمدی از 50 درصــد تخفیف 

در بازپرداخت اقســاط برخوردار باشند.
5- ســازمان خصوصی سازی مســؤولیت وصول 
اقساط سهام واگذاری شده و واریز آن به حساب 

خزانه را برعهده دارد.

ده  تقســیط  دوره  پایــان  در  کــه  درصورتــی   -6
ســاله، بهای ســهام مورد واگــذاری به طور کامل 
تســویه نشده باشــد، مشــمولین مکلفند حداکثر 
ظرف مدت شــش ماه رأســًا نســبت به پرداخت 
بدهــی و تســویه حســاب ســهام مــورد خریداری 
اقــدام نمایند.درغیراین صــورت معــادل ارزش 
ســهام تسویه شده، ســهام به مشــمولین منتقل 

خواهد شــد. البتــه این مهلت به مــدت یک ماه 
گردید. تمدید  دیگر 

2( مشــمولین طرح توزیع سهام عدالت: 
باتوجــه به مصوبات ســتاد مرکزی توزیع ســهام 
تعــداد  مجمــوع  در  وزیــران،  هیــأت  و  عدالــت 
به عنــوان  مــردم  آحــاد  از  نفــر   49،۲۲6،۱9۳

مشــموالن شــش دهــک پایین درآمدی از ســال 
مرحلــه   ۲0 در  و   ۱۳94 ســال  پایــان  تــا   ۱۳۸5
شناســایی شــدند و پس از تأیید مشخصات آنان 
از ســوی سازمان خصوصی سازی در شرکت های 
تعاونی شهرســتانی ثبت نام نمــوده و عضو این 

شده اند.  تعاونی  شرکت های 

مشمولین:  شناسایی    
بر اساس مفاد مواد )۳4( تا )۳6( قانون اجرای 
سیاســت های کلــی اصــل )44( قانــون اساســی، 
مشــموالن شناســایی شده براســاس تصمیمات 
هیــأت  و  عدالــت  ســهام  توزیــع  مرکــزی  ســتاد 
وزیــران بــا همــکاری نهادهای متولــی، در قالب 
شــرکت های تعاونی ســهام عدالت شهرســتانی 
ســاماندهی شــده و از ترکیــب آنهــا شــرکت های 
سرمایه گذاری استانی تشــکیل و براساس قانون 

تجــارت فعالیت نموده اند.
توزیــع  مرکــزی  ســتاد  تصویب نامــه  اولیــن 
ســهام عدالــت با امضــا وزیر محتــرم وقت امور 
مــورخ   ۱۱0 شــماره  طــی  دارایــی  و  اقتصــادی 
۱۳۸5/0۱/۲9 بنــا به پیشــنهاد دبیرخانه ســتاد و 
به اســتناد مــاده )5( آیین نامــه اجرایی افزایش 
گســترش  طریــق  از  ایرانــی  خانوارهــای  ثــروت 
ســهم بخش تعاون همراه بــا برنامه زمان بندی 

اقدام های مربــوط به عملیاتی نمودن مراحل 

پــس از ابالغ اولین تصویب نامه ســتاد مرکزی توزیع ســهام 
عدالــت، دســتورالعمل نحوه تشــکیل و وظایف ســتادهای 
استانی توزیع سهام عدالت، دستورالعمل فرآیند شناسایی 
و تأیید مشموالن مراحل واگذاری سهام عدالت، اساسنامه 
نمونه شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی، نمونــه قرارداد 
فــروش ســهام شــرکت های دولتــی و متعلــق بــه دولت به 
شــرکت کارگــزاری ســهام عدالت و قــرارداد فروش ســهام 
شــرکت کارگزاری ســهام عدالت به شرکت ســرمایه گذاری 
اســتانی، واگذاری شــرکت های قابل واگذاری خارج از صدر 
اصل)44( قانون اساســی، نحوه توزیع ســود بین مشمولین 
طــرح، تعییــن میزان)مبلــغ( ســهام عدالــت مشــموالن و 
مشــموالن دارای تخفیفــات 50 درصدی و... طــی مصوباتی 

مورد تصویب قرار گرفت
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را  عدالــت  ســهام  واگــذاری  طــرح  دوم  و  اول 
تصویــب   )۳( و   )۲( شــماره  جــداول  به شــرح 
نمــود. زمان بندی اقدام هــا مربــوط به عملیاتی 
ســهام  )واگــذاری  طــرح  اول  مرحلــه  نمــودن 
عدالــت بــه خانواده هــای تحت حمایــت کمیته 
و ســازمان بهزیســتی کشــور و  امــام)ره(  امــداد 
رزمنــدگان فاقــد شــغل و درآمــد( در کل کشــور 
از فروردیــن۱۳۸5 لغایــت مهــر۱۳۸5 تعییــن 

گردیده است

عدالت:  سهام  توزیع  طرح  اجرای  ۳(فرآیند 
پــس از ابــالغ اولیــن تصویب نامه ســتاد مرکزی 
نحــوه  دســتورالعمل  عدالــت،  ســهام  توزیــع 
تشــکیل و وظایف ستادهای استانی توزیع سهام 
عدالت، دســتورالعمل فرآیند شناســایی و تأیید 
عدالــت،  ســهام  واگــذاری  مراحــل  مشــموالن 
ســرمایه گذاری  شــرکت های  نمونــه  اساســنامه 
ســهام  فــروش  قــرارداد  نمونــه  اســتانی، 
شرکت های دولتی و متعلق به دولت به شرکت 
کارگزاری ســهام عدالت و قرارداد فروش سهام 
شــرکت  بــه  عدالــت  ســهام  کارگــزاری  شــرکت 
شــرکت های  واگــذاری  اســتانی،  ســرمایه گذاری 
قابــل واگذاری خــارج از صدر اصــل)44( قانون 
اساســی، نحوه توزیع ســود بین مشمولین طرح، 
تعیین میزان)مبلغ( ســهام عدالت مشموالن و 
مشموالن دارای تخفیفات 50 درصدی و... طی 

مصوباتــی مورد تصویب قرار گرفت.

مشمولین: اطالعات  جمع آوری  4(فرآیند 
    مدیریت جمع آوری اطالعات مشمولین طرح 
و بررســی و نظارت بر انجام این فرآیند براساس 
معیارهــای دســتورالعمل مصوب ســتاد مرکزی 
اختیــارات  و  وظایــف  از  عدالــت  ســهام  توزیــع 
ســتادهای استانی ســهام عدالت مستقر در اداره 
کل امور اقتصادی و دارایی اســتان ها بوده است.

که مراحل آن به دو صورت:
 اول سیســتمی و از بیــن مشــمولین کــه توســط 
بهزیســتی  ســازمان  امــام)ره(،  امــداد  کمیتــه 
کشــور و منطقــه مقاومــت بســیج تحــت نظارت 

دبیرخانه ستاد اســتانی،معرفی شدند.
توزیــع  به صــورت  اطالعــات  جمــع آوری  دوم   
از  پــس  و  اولیــه  اطالعــات  جمــع آوری  فــرم 
تکمیل فرم ها توســط گروه های مشــمول، توسط 
ســتادهای اســتانی طــرح جمــع آوری و پــس از 
جمع بندی اطالعات در ســطح اســتان و کنترل، 
بازبینــی و تأییــد، اطالعــات بــه دبیرخانه ســتاد 

مرکزی توزیع ســهام عدالت ارسال گردید. 

عدالت: سهام  واگذاری  مراحل   )5
• توزیع دعوت نامه مشــمولین توسط شبکه های 

توزیع 
تعاونی هــای  بــه  مشــمولین  مراجعــه    •
امضــا  و  تعاونــی  در  ثبت نــام  و  شهرســتانی 

تعهدنامه 
• ثبت نــام نهایی در تعاونی ها

ابــاغ  مشــمولین  ثبت نــام  فایل هــای  ارســال   •
شــده به دبیرخانه ستاد مرکزی 

• انجــام عملیــات تطبیــق مشــمولین ثبت نــام 
شــده در تعاونی هــا بــا فهرســت اولیــه و نهایــی 

کردن خانوارها و میزان ســهام 

عدالت:  )پرتفوی(  سهام  سبد   )6
مــورخ  مصوبــه  بــه  توجــه  بــا   ،۱۳95 ســال  در 
۱۳95/0۸/۱5 شورای عالی اجرای سیاست های 
کلــی اصــل )44( قانــون اساســی و بــا عنایت به 
اینکــه از 6۱ شــرکت تخصیــص یافتــه بــه طــرح 
توزیع ســهام عدالت، صرفًا 49 شرکت به ارزش 
۲7.۲57 میلیــارد تومــان قیمت گــذاری قطعی 
شــده بود محاســبات کارشناسی و بســیار دقیقی 

در ســازمان انجــام پذیرفــت و براســاس آن بــا 
توجــه بــه میــزان ســود دریافتــی از شــرکت ها و 
متناســبًا میزان اقســاط تسویه شــده شرکت های 
تخصیــص یافتــه بــه طــرح و همچنین بــا لحاظ 
تخفیــف مربــوط بــه دو دهــک پاییــن درآمــدی 
و همچنیــن میــزان ســود پرداختــی بــه برخی از 
بــه  تخصیــص  قابــل  ســهام  ارزش  مشــمولین، 
ریــال  ۲66،0۸4 میلیــارد  ارزش  بــه  مشــمولین 
تعیین گردید و بر این اســاس برای هر مشــمول 

صورت حســاب تهیه، تنظیم و صادر شد.

سهامداران:  حساب  صورت  7(صدور 
تکالیــف  راســتای  در  خصوصی ســازی  ســازمان 
امــکان  بــرای  را  قانونــی خــود، تمهیــدات الزم 
رؤیــت ســهام تخصیصــی بــه مشــموالن اقــدام 
نموده اســت در همین راســتا، نســبت بــه ایجاد 
بــه  عدالــت  ســهام   online اینترنتــی  ســامانه 
ادامــه  اقــدام و در   www.samanese.ir نشــانی 
مشــموالن ســهام عدالت بــا مراجعه به ســایت 
قــادر  کدملــی  نمــودن  وارد  ازطریــق  و  مذکــور 
شدند نســبت به رؤیت صورتحساب سهامداری 
خــود، ثبــت شــماره شــبای بانکــی جهــت اخــذ 
نماینــد.از  اقــدام   .. و.  عدالــت  ســهام  ســود 
تاریــخ ۱۳96/۱0/۳0 در ســامانه مذکــور امــکان 
اخــذ شــماره شــبای بانکــی، فراهــم گردیــد تا از 
ایــن طریــق بســتر واریــز ســود ســهام شــرکت ها 

به حســاب مشمولین فراهم شود. 

8( توزیع سود ســهام عدالت میان سهامداران:
پــس از تخصیص ســهام عدالت و در ســال های 
ســهام  ســود  از  بخشــی   ،۱۳۸6 و   ۱۳۸5
ارزش  بــه  پرتفــوی  در  موجــود  شــرکت های 
۱۳،460 میلیارد ریال میان مشــمولین شناسایی 
در مرحله اول و دوم و بخشــی از مرحله سوم به 

تعــداد ۲0،7۱6،45۸ نفر توزیع گردید.
با توجه به ماده ۱00 قانون برنامه پنجم توســعه 
مبنــی بر ممنــوع نمودن پرداخت هرگونه ســود 

ســهام عدالت تا ســقف اقســاط سررســید شده، 
پایــان دوره ده ســاله، براســاس  بــه  بــا عنایــت 
تصویب نامه شــورای عالی اجرای سیاســت های 
کلی اصل )44( قانون اساسی، مقرر گردید سود 
ســهام عدالت شــرکت های ســرمایه پذیر مربوط 
به ســال های ۱۳95 به بعد بین مشمولین طرح 

توزیع گردید.  و  تخصیص 

۹( ابالغیه فرمان مقــام معظم رهبری در رابطه با 
عدالت: سهام  آزاد سازی 

 بــا توجه به ضرورت امر و موافقت مقام معظم 
رهبری با درخواســت ریاســت محترم جمهوری 
و چارچــوب  آزادســازی ســهام عدالــت  مبنــای 
 ۱۳99/0۲/09 مــورخ  ابالغیــه  براســاس  آن 
مقــام معظــم رهبــری اســت کــه در دســتور کار 
ایــن ســازمان، وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی 
و شــورای عالی بــورس قــرار گرفت. بــا توجه به 
ایــن ابالغیــه آزادســازی ســهام عدالــت بــه دو 
روش »انتقــال مســتقیم ســهام بــه مشــمولین« 
انجــام  غیرمســتقیم«  شــیوه  بــه  »آزادســازی  و 
شــد و کلیــه اطالعــات ســهامداران بــرای ادامه 
فرآینــد مذکــور در اختیار شــرکت ســپرده گذاری 
مرکــزی قــرار گرفت. در اجــرای این فرآیند ســه 
اقدام اساســی از سوی ســازمان خصوصی سازی 

به عمل آمد که عبارت اســت از: 

الف( انتقال مســتقیم سهام به مشمولین: 
)کل  مشــمولین  از  نفــر  میلیــون   ۱9 حــدود 
مشــمولین حــدود 49 میلیــون نفــر می باشــند( 
به منظــور  مســتقیم  روش  انتخــاب  بــه  نســبت 
مدیریــت و اداره ســهام رأســًا توســط خودشــان 

نمودند.  اقدام 
درصــد   60 حداکثــر  فــروش  حاضــر  حــال  در 
ارزش پرتفــوی متعلــق بــه مشــمولین فــوق، از 
طریــق بانک هــا و یــا شــرکت های کار گــزاری بــه 
وکالــت از فرد مشــمول، امکان پذیر اســت و کل 
ســهام ایــن دســته از مشــمولین بــه تدریــج طی 

 بــا توجه به ضــرورت امر و موافقــت مقام معظــم رهبری با 
درخواســت ریاســت محتــرم جمهــوری مبنای آزادســازی 
براســاس ابالغیــه مــورخ  آن  چارچــوب  و  ســهام عدالــت 
۱۳۹۹/02/0۹ مقــام معظــم رهبــری اســت که در دســتور کار 
این ســازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شــورای عالی 
بورس قرار گرفت، با توجه به این ابالغیه آزادســازی ســهام 
عدالت به دو روش »انتقال مســتقیم سهام به مشمولین« و 
»آزادسازی به شیوه غیرمستقیم« انجام شد و کلیه اطالعات 
ســهامداران بــرای ادامــه فرآیند مذکــور در اختیار شــرکت 

سپرده گذاری مرکزی قرار گرفت

یک ســال قابــل معامله خواهد بــود و پس  از آن 
بدون محدودیــت امکان معاملــه وجود خواهد 

داشت.

غیرمستقیم:  شیوه  به  آزادسازی  ب( 
از  نفــر  میلیــون   ۳0 حــدود  ســهام  پرتفــوی 
از  فعــاًل  و  غیرمســتقیم  به صــورت  مشــمولین 
طریــق شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی و یا 
ســرمایه گذاری  شــرکت های  از  متشــکل  کانــون 
از  دســته  ایــن  شــد.  خواهــد  اداره  اســتانی، 
شــرکت های  پذیــرش  از  پــس  مشــمولین 
اوراق  بــورس  بــازار  در  اســتانی  ســرمایه گذاری 
بهــادار، ســهامدار ایــن شــرکت ها خواهنــد بــود 
فــروش،  و  آزاد شــدن خریــد  اعــالم  زمــان  از  و 
در  خــود  ســهم  معاملــه  بــه  نســبت  می تواننــد 
بورس اقدام نمایند. معامله ســهام شرکت های 
ســرمایه گذاری اســتانی صرفــًا از طریق بورس و 
به تدریج طی مدت یک سال امکان پذیر خواهد 
انجــام  محدودیــت  بــدون  پــس ازآن  و  گردیــد 

خواهد شد.

در  دیگــر  گامــی  عدالــت  هلدینــگ  ایجــاد  ج( 
سهامداران:  مشارکت 

راســتای  در  یافتــه  انجــام  اقدام هــای  دیگــر  از 
ســاماندهی ســهام عدالت، فراهم نمودن بستر 
الزم جهــت تشــکیل هلدینگ ســهام عدالت در 
چارچــوب مصوبه مــورخ ۱۳99/05/04 شــورای 
عالی بورس می باشــد که متشکل از شرکت های 
غیر بورســی قرار گرفته در پرتفوی سهام عدالت 

است. 
در ایــن راســتا موافقت نامــه اصولــی اولیه ثبت 
اوراق  و  بــورس  ســازمان  از  عدالــت  هلدینــگ 
اعضــای  همچنیــن  اســت.  شــده  اخــذ  بهــادار 
هیأت مدیــره پیشــنهادی جهت اخــذ صالحیت 
حرفــه ای به ســازمان یاد شــده معرفی شــده اند 
کــه بعد از نهایی شــدن و اعالم تأییدیه از ســوی 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار اقدام های الزم 
جهــت پذیــرش ایــن شــرکت در بــازار ســرمایه 
تناســب  بــه  و ســهام آن  آمــد  به عمــل خواهــد 
قیمــت اولیــه ســهام متعلق بــه هر فــرد، مابین 
کلیــه مشــمولین طــرح توزیــع خواهــد شــد و بر 
معامله پذیــری  و  فــروش  امــکان  اســاس  ایــن 
ایــن بخش از ســهام ســهامداران از طریــق بازار 

می گردد. فراهم  سرمایه 

۱0(نحــوه واریــز ســود ســهام مربــوط به عملکــرد 
سهام  ســرمایه پذیر  شرکت های   ۱۳۹8 سال  مالی 

عدالت:
در ارتبــاط بــا نحوه واریز ســود نقــدی متعلق به 
ســهامداران ســهام عدالــت مربــوط به عملکرد 
ســرمایه پذیر  شــرکت های   ۱۳9۸ مالــی  ســال 
ســهام مذکــور، حســب تصمیمــات متخــذه در 
شــورای عالــی بــورس و اوراق بهــادار )موضــوع 
مقــرر   )۱۳99/07/۲۲ مــورخ  تصویب نامــه 
گردیــده ســود ســهام شــرکت های ســرمایه پذیر 
روش  کــه  ســهامدارانی  بــرای  عدالــت  ســهام 
طریــق  از  نموده انــد  انتخــاب  را  مســتقیم 
ســجام و به حســاب های معرفــی شــده از ســوی 

می گردد. واریز  سرمایه گذاران 
روش  کــه  ســهامداران  ســایر  بــا  ارتبــاط  در 
و ســهامدار  انتخــاب نموده انــد  را  غیرمســتقیم 
ســهام  اســتانی  ســرمایه گذاری  شــرکت های 
عدالــت می باشــند نیــز ســود ســهام به حســاب 
شــرکت های مذکــور در هــر اســتان بــدون حــق 
برداشــت پرداخــت گــردد تــا پــس از برگــزاری 
مجامع شــرکت های فوق و تشــکیل هیأت مدیره 
جدید شــرکت های موصوف، زمان قطعی واریز 
ســود به حساب سهامداران از سوی شورای عالی 

بورس اعالم گردد.
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 راه طالیی 
ورود به بازار سرمایه

چرا مجامع الکترونیک؟

بازار ســرمایه منوط به شناســایی و ثبت اطالعات اشخاص اســت و ثبت نام در 
ســجام یک بار برای همیشــه و یک بار برای کلیه ارکان بازار از جمله تشکل های 
خود انتظام، نهادهای مالی، خریداران واحدهای صندوق های سرمایه گذاری و 

ناشرانی خواهد بود که در بازار سرمایه اقدام به ارائه خدمات می کنند.
- ثبت نام کننــدگان پس از احراز هویــت، از ارائه اطالعات مجدد و مکرر در بازار 
سرمایه بی نیاز می شوند و با یک بار ثبت نام به کلیه خدمات بازار سرمایه ایران 

دسترسی خواهند داشت.
- در مراجعــات خــود بــه نهادهــای مالــی اعــم از کارگــزاری، صندوق هــای 
ســرمایه گذاری، شــرکت های تأمین ســرمایه و… دیگر نیاز به شناسایی مجدد 

نخواهید داشت.
- ارسال تمامی اسناد، مدارک، اعالن، اخطارها، مکاتبات و مرسوالت براساس 

اطالعات ارتباطی ارائه شده از سوی شما در سامانه سجام انجام می گیرد.
- تغییــر در اطالعات ارتباطی، از جمله نشــانی محل ســکونت و اقامتگاه خود 
را مســتقیماً در سامانه سجام انجام می دهید و تمامی ارکان بازار سرمایه از آن 

مطلع خواهند شد.
- کلیه مطالبات و عایدی نقدی شما در بازار سرمایه، به شماره حساب اعالمی 
متعلق به شما در سامانه سجام واریز خواهد شد و شما قادر خواهید بود شماره 

حسابتان را درصورت صالحدید تغییر دهید.
  مراحل ثبت نام در سامانه سجام

کلیه فعاالن حقیقی و حقوقی بازار سرمایه )بازار اوراق بهادار و بورس های کاال( 
که ملیت ایرانی یا خارجی هســتند برای ثبت نام در سامانه سجام طی مراحل 

مختلف که در ذیل آمده اطالعات شخصی خود را ثبت کنند.
https://sejam.ir مراجعه به سایت سجام به آدرس •

•  انتخاب گزینه ثبت نام در سایت سجام
• واردکردن شماره تلفن همراه و کد ملی به نام ثبت نام کننده )شرط ثبت نام در 
ســجام این است که باید نام دارنده شماره همراه، با نام شماره ملی ثبت شده 

یکی باشد(
•  ارسال کد تأیید ۵ رقمی به تلفن همراه متقاضی

• واردکردن کد تأیید در سایت
•  تعیین ملیت و حقیقی یا حقوقی بودن متقاضی

• اعام هزینه ثبت نام در سامانه
• پرداخت هزینه ثبت نام از طریق درگاه بانک

• تکمیل فرم های ثبت نام و بارگذاری مدارک خواسته شده )درصورت ثبت نام 
به عنوان نماینده(

• استعام اطاعات واردشده توسط متقاضی از مراجع ذیصاح 
• ارســال نتیجــه اســتعام از طریــق پیامــک به متقاضی )ارســال کــد رهگیری 
درصورت استعالم موفق و اعالم اشکال و بازگشت به بخش ویرایش اطالعات 

درصورت ناموفق بودن استعالم(
• احــراز هویت الکترونیک و یا حضــوری )درصورت ثبت نام به صورت نماینده 

نیازمند احراز هویت حضوری هستید(
•  احــراز هویــت الکترونیــک: مراجعــه بــه لیســت ســامانه های احــراز هویــت 
الکترونیک در ســامانه ســجام و انتخاب یکی از آن ها / ارائه سریال درج شده در 
پشت کارت ملی هوشمند)و یا رسید کارت ملی هوشمند(/ ضبط و ارسال ویدئو 
مطابق با ضوابط اعالم شــده در سامانه احراز هویت/ ارسال امضای صحیح از 

خود/ مطالعه و تأیید تعهدات
•  احراز هویت حضوری: مراجعه به لیســت مراکز پیشــخوان دولت/بانک و یا 
کارگــزاری و انتخاب مرکز پیشــخوان موردنظر/ مراجعه به مرکــز احراز هویت/ 
ارائه کارت ملی هوشمند و مدارک نمایندگی / چهره نگاری از متقاضی / تأیید و 

امضای فرم ها/ نهایی کردن اطالعات
• ارسال کد بورسی به شماره همراه

• عاقه منــدان جهــت کســب اطاعات بیشــتر می تواننــد بــه آدرس اینترنتی 
https://sejam.ir مراجعه کنند.

  چرا ثبت نام در سامانه سجام ضروری است؟
کلیــه فعاالن بازار ســرمایه کشــور )بــازار اوراق بهــادار و بورس هــای کاال( اعم از 
اشــخاص حقیقی و حقوقی، ایرانی و خارجی مکلف به ثبت نام در این سامانه 
هســتند. ثبت نــام در ایــن ســامانه جایگزیــن ارائه تمامــی مــدارک و اطالعات 
ضروری خواهد بود که اشخاص موظفند هنگام دریافت خدمات نسبت به ارائه 

آنها اقدام کنند.
  مزایای سجامی شدن چیست؟

طبق قوانین و مقررات هرگونه خدمات دهی به مشــتریان حقیقی و حقوقی در 

  سامانه دیما
دیما بــا بهره گیــری از فناوری های نویــن، امکان حضور 
عمومــی  مجامــع  در  الکترونیکــی  و  آنالیــن  امــن، 
شــرکت های بورســی و ثبت شــده نزد ســازمان بورس و 
اوراق بهــادار را فراهم می نماید. این ســامانه با مکانیزه 
نمــودن فرآیندهای قبل، حین و بعد از برگزاری مجمع 
در چهــار بخــش ســهامداران، ناشــران، هیــأت رئیســه 

مجمع و نهاد ناظر به ارائه خدمت می پردازد.
• سهولت در احراز هویت

• شفافیت باال و نظارت آسان
• حضور و مشارکت هم زمان در چند مجمع

• ارتباط مؤثر میان سهامداران و نمایندگان
• پنل مدیریت و برگزاری مجمع

• ارتباط الکترونیکی با سایر سامانه ها
  جایگاه سهامداران در شرکت ها

• نظــارت بــر عملکــرد مدیــران و کنتــرل بیشــتر روی 
سرمایه گذاری خود

• مشارکت بیشتر در رأی گیری و تعیین مصوبات شرکت
تمرکز بیشتر روی حاکمیت و ارزش های کلیدی شرکت

• ســرعت و شــفافیت بیشــتر در کارکــرد ارکان مختلــف 
شرکت به ویژه مجامع

  احراز هویت قانونی سهامدار و نماینده
ســامانه دیما در ابتدا شناســایی هر یک از سهامداران را 
)اصیل یا نماینــده( از طریق مکانیزم احراز هویت چند 

عامله انجام می دهد.
بــا رعایــت الزامــات قانــون و تجــارت، پس از محاســبه 
حدنصاب حضور ســهامداران احراز شــده، فعال سازی 

مجمع الکترونیک صورت می پذیرد.
دیمــا از طریــق فرآیندهــای احــراز هویــت و مدیریــت 
دسترسی، امکان حضور الکترونیک در مجمع را فراهم 
آورده اســت. ســهامداران حضور خود را در دیما قطعی 
می نمایند، در لیســت حاضرین ثبت می شــوند و دیگر 
نیــاز بــه امضــای کاغــذی و ارائــه مــدارک و کپــی آن هــا 

نخواهند داشت.
• اعطای نمایندگی تنها با چند کلیک در درگاه یکپارچه 

ذینفعان بازار سرمایه
شــده  راســتی آزمایی  هویتــی  اطاعــات  دریافــت   •

سهامداران و نمایندگان از طریق سامانه سجام
• رجیستری سهامداران از طریق زیر ساخت کان داده و 

تبادل اطالعات سمات
• اعطــای مجــوز ورود بــه مجمــع توســط زیرســاخت 

مدیریت یکپارچه دسترسی کاربران
  مدیریت مستندات و گزارش

قبیــل  از  مجمــع  پیشــبرد  در  ضــروری  مســتندات 
صورت های مالی، گزارش بازرس قانونی، دستور جلسه 
و. .. در اختیار سهامداران قرار می گیرد. پیام هیأت مدیره 
و گزارشــات مدیریتــی به صــورت چنــد رســانه ای بــرای 

سهامداران پخش می شود.
همچنیــن گزارش ها و مصوبات به همراه بولتن مجمع 

به سامانه های مرتبط ارسال می گردد.
• مشاهده دستورجلسه

• بارگذاری و مشاهده کلیه مستندات شرکت و مجمع
• ارســال مصوبــات و گزارش هــا بــه ســامانه های ثبتی و 

کدال
• بارگذاری اسایدهای ارائه سخنرانان
• ارائه گزارش های جامع به ذینفعان

• مشاهده آمار دقیق مشــارکت به تفکیک سهامداران؛ 
حضــوری/ الکترونیکــی، حقیقــی/ حقوقــی و اصیــل/ 

نماینده
  پرسش و پاسخ و تاالر گفت وگو

ســهامداران قادر خواهند بــود چند روز قبــل از برگزاری 
مجمــع در تــاالر گفت وگــو بــا یکدیگــر بــه تبــادل نظــر 
بپردازند و از ِخَرد جمعی در تصمیمات اســتفاده کنند. 
امکان ارتباط با نمایندگان شرکت، پرسش، ارائه نظر یا 

پیشنهاد قبل و حین برگزاری وجود دارد.
• آمادگــی بیشــتر در مجمــع بــا اطــاع از دغدغه هــای 

سهامداران
• طبقه بندی نظرات براساس موضوعات تعیین شده

• امکان »می پسندم/ نمی پسندم« در بخش نظرات
• مشارکت فعال سهامداران با ارتباطات دوسویه

  پخش زنده
پخــش زنده مراســم بــرای ســهامداران میلیونــی بازار 

سرمایه
• برگزاری و پخش زنده مجامع به صورت هم زمان

• امکان مشاهده و بازنگری هر لحظه از مراسم مجمع 
در هر زمان

• قرارگیری بر روی شبکه توزیع محتوای اختصاصی بازار 
)CSD-CDN( سرمایه

  رأی گیری
رأی دهی به موارد دســتور جلســه در ســامانه دیما، تنها 
توســط سهامدار یا نماینده واجد شرایط وی امکان پذیر 
بــوده و هــر رأی در سیســتم منحصــر به فرد می باشــد. 
امکان ایجاد فرم رأی گیری به صورت دو یا چندگزینه ای 
بــا تعــداد انتخــاب متغیــر و رأی گیری تجمعــی وجود 
دارد. گزینه هــای رأی گیری در زمــان برگزاری مجمع به 
صالحدیــد هیأت رئیســه قابل تغییر اســت و ثبت رأی 
هر سهامدار با روش های امن قابل استناد و انکار ناپذیر 
می باشــد. همچنیــن بــازه زمانــی رأی گیری در ســامانه 
شناور بوده و با توجه به الزامات قانونی برگزاری مجمع 

قابل تنظیم است.
  نتایج رأی گیری

نتایج آرا  پس از به حدنصاب رســیدن مجمع و خاتمه 
هر دستورجلســه، توســط هیأت رئیســه اعالم می گردد. 
کلیــه رأی ها فارغ از مشــارکت حضوری یــا الکترونیکی، 

تجمیــع شــده و نتایــج بــه تفکیک هــر گزینــه و نوع 
مشارکت نمایش داده خواهد شد.

• تأیید اصالت و رأی گیری امن
• شمارش الکترونیکی و دقیق

• مبتنــی بــر پایــگاه داده و یــا دفتر 
توزیع شده

• مشارکت حداکثری سهامداران
  سازگاری با تمام پلتفرم ها

اوراق  مرکــزی  ســپرده گذاری  شــرکت 
بهادار و تســویه وجوه )ســهامی 

عام(
ســپرده گذاری  شــرکت 
مرکــزی اوراق بهــادار و 

تســویه وجوه )سمات( در 
راســتای تفکــر تضمیــن امنیت 

و کارآمدی بازار ســرمایه ایــران از طریق 
توســعه و بهینه سازی سازوکار تسویه معامالت 

اوراق بهادار با تمرکز بر افزایش کارایی، کاهش ریسک 
و کاهــش هزینه های پایاپای و تســویه وجوه معامالت 
بــا رعایــت قوانیــن و مقررات جــاری کشــور جمهوری 

اسالمی ایران ایجاد شده است.
ازجملــه موضوعــات اصلــی فعالیت شــرکت ســمات 
مطابــق با اساســنامه مصــوب ســازمان بــورس و اوراق 
صندوق هــا«  و  شــرکت ها  مجامــع  »برگــزاری  بهــادار 
می باشــد. در راســتای تحقق این امر شــرکت سمات با 
فراهــم نمــودن امــکان حضــور و رأی دهــی الکترونیک 
به ســهامداران، فرآیندهــای برگــزاری مجامع عمومی 
را بــرای تمامی ذینفعان تســهیل نموده و بــا بهره وری 

بیشتر، شفافیت بازار سرمایه را محقق می نماید.
  دستیابی به اعتماد ذینفعان

برقــراری ارتبــاط مؤثــر با ســهامداران از طریق توســعه 
افزایــش  موجــب  کــه  امــن،  الکترونیکــی  زیرســاخت 

شفافیت و اعتماد عمومی سهامداران می شود.
  یکسوسازی منافع سهامداران

با ایجاد هم افزایی در تصمیمات اساسی شرکت، منافع 
تمامی سهامداران ُخرد و عمده را هم راستا نمایید.

  مشارکت حداکثری سهامداران
دســتورات جلســه مجمع خود را با مشارکت حداکثری 

سهامداران، با کمترین هزینه مصوب نمایید.
  ایفای مسؤولیت اجتماعی

بــا حذف فرآیندهای کاغذی، کاهش ترددهای شــهری 
و بین شــهری مســؤولیت اجتماعــی خــود را در حفــظ 
محیط زیست و کاهش شیوع بیماری های فراگیر به ویژه 

ویروس کرونا ایفا نمایید.

شناســایی یکباره و واحد برای فعالیت در بازار ســرمایه ساده ترین تعریفی 
اســت که می توان از »ســجام« داشــت. ســجام یــا همان »ســامانه جامع 
اطالعــات مشــتریان« از ســوی شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی و بــا هدف 
ارائه خدمات زیرســاختی یکپارچــه و فراگیر به فعاالن بازار ســرمایه به ویژه 
سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و ایجاد درگاه واحد خدمات دهی به تمامی 
ارکان بازار، نهادهای مالی، ناشــران و مخصوصاً ســرمایه گذاران حقیقی و 
حقوقی و در راســتای اجرای قانون مبارزه با پول شــویی )مصــوب ۱۳86( و 
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم )مصوب ۱۳۹4( راه اندازی شده است. 

ثبت نام در سامانه سجام برای هر فعالیت بورسی الزم است.

بــا توســعه روز افزون بازار ســرمایه و اســتقبال آحاد مــردم از اقصی نقاط کشــور، امکان حضور و مشــارکت 
سهامداران در مجامع شــرکت ها به روش الکترونیک میسر می گردد. در حال حاضر تعداد سهامداران اکثر 
شرکت های فعال در حوزه بازار سرمایه )ناشران(، بیش از یکصد هزار نفر می باشد که با بهره گیری از روش های 
الکترونیکی برگزاری مجامع، ضمن کاهش هزینه ها و افزایش سطح تأثیرگذاری، شاهد مشارکت حداکثری 
سهامداران خواهیم بود. مجامع الکترونیکی با حذف محدودیت های جغرافیایی، بستر حضور و مشارکت 
سهامداران خارج از کشور را مهیا نموده و همچنین مالحظات قانونی درخصوص معرفی نماینده سهامدار 

نیز در نظر گرفته شده است.
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در راســتای اجرای فرمان مقام معظم رهبری و موافقت ایشــان با درخواست ریاست محترم جمهوری مبنی بر آزادسازی 
سهام عدالت، سازمان خصوصی سازی با همکاری و مشارکت سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر نهادها در بازار سرمایه، 
اقــدام بــه فراهــم نمــودن تمهیدات و اقدامــات عملی الزم برای تحقــق این امر نموده اســت تا با توجه به موارد ســه گانه 
مــورد تأکیــد معظم له شــرایط بهره مندی هرچه ســریعتر مــردم از منافع و مدیریت ســهام مذکور فراهم گــردد.در همین 
ارتباط، هریک از مشــمولین محترم ســهام عدالت در مهلت قانونی تعیین شــده با مراجعه به ســامانه ســهام عدالت به 
نشــانی samanese.ir   در صورت عالقمندی می توانســتند نســبت به تغییر روش مدیریت ســهام عدالت تخصیصی و یا 
انتخاب روش مدیریت مســتقیم ســهام اقدام نمایند. بدیهی اســت در صورت عدم مراجعه مشــمولین در مهلت قانونی 
به ســامانه اینترنتی ســهام عدالت برای تغییر نحوه مدیریت، سهام متعلق به سهامداران به صورت غیر مستقیم و توسط 
شرکت های سرمایه گذاری استانی ساماندهی و مدیریت خواهد شد.فلذا کلیه دارندگان سهام عدالت که در مهلت تعیین 
شــده به ســامانه اینترنتی سهام عدالت مراجعه و روش مدیریت و مالکیت خود را تغییر نداده اند سهامداران شرکت های 
ســرمایه گذاری استانی تلقی خواهند شــد. در این حال مردم صرفاً سهامدار شرکت های سرمایه گذاری استانی خواهند بود 
و تعدادی از سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی به دارندگان سهام عدالت که روش غیرمستقیم را انتخاب نموده اند 
تخصیص پیدا خواهد کرد.در ادامه شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی به نمایندگی از این ســهامداران )افرادی که روش 
غیرمســتقیم را برای مدیریت انتخاب کرده اند(، ســهامدار شــرکت های ســرمایه پذیر طرح ســهام عدالت خواهند بود و در 

مجامع شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت )۳6 شرکت بورسی(  اعمال رأی خواهند نمود.

شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در سنوات گذشته به صورت سهامی عام در قالب قانون تجارت 
و با اساسنامه مصوب تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور مدیریت سهام عدالت تخصیص 
یافته به آن دســته از افرادی که روش غیرمســتقیم را انتخاب نموده اند ایفای نقش خواهد داشت.شرکت های 
موصوف در ۳0 اســتان و به عالوه اســتان البرز )در شــرف تأســیس( از ســال ۱۳۸5 به بعد تأســیس و شــروع به 

فعالیت نموده اند.
ســازمان خصوصی ســازی در تاریخ ۱۳99/04/0۱ باقیمانده سهام شرکت های بورسی سرمایه پذیر را بر اساس 
تعداد مشــمولینی که در هر اســتان به روش غیرمستقیم باقی مانده اســت را به هر یک از شرکت های سرمایه 
گذاری استانی از محل سهام تجمیع شده، شرکت های سرمایه پذیر تخصیص و با در نظر گرفتن ارزش دارایی 
هریک از آن شــرکت ها به قیمت پایانی روز ۱۳99/04/0۱ ســرمایه آنها را تعیین و بر مبنای هر سهم هزار ریالی 

تعداد سهام هر یک از سهامداران شرکت های سرمایه گذاری استانی را به تفکیک هر استان تعیین و به شرکت 
سپرده گذاری مرکزی اعالم نموده است.

تاکنون حدود ۲9 شــرکت ســرمایه گذاری اســتانی در بورس اوراق بهادار تهران درج شده و زمینه معامالت ۱5 
شــرکت ســرمایه گذاری اســتانی در بورس تهران فراهم شــده و در حال حاضر آن دسته از شرکت های سرمایه 
گذاری استانی سهام عدالت که نزد بورس و اوراق بهادار تهران پذیرش شده اند با نمادهای بورسی مشخص 

سهام این شرکت ها از ۱۳99/07/۱۲ معامالتی گردیده است.
شرکت های سرمایه گذاری استانی همزمان با آزاد سازی سهام عدالت نسبت به افزایش سرمایه از محل میزان 
دارایی اعالمی ســازمان خصوصی سازی )سهام متعلق به افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب نموده اند( 

اقدام نموده و نسبت به اخذ پذیرش از بورس و اوراق بهادار تهران اقدام کرده اند. 

ســهامداران شــرکت های ســرمایه گــذاری اســتانی می توانند بــا مراجعه به ســامانه ســهام عدالت به نشــانی 
}sahamedalat.ir{ از تعداد سهام تخصیص یافته نزد شرکت سرمایه گذاری استانی مطلع شوند.

ســهامداران شرکت های ســرمایه گذاری استانی برای فروش ســهام خود نظر می بایستی نسبت به ثبت نام در 
سامانه اینترنتی سجام اقدام و کد بورسی دریافت نمایند.سهامداران شرکت های سرمایه گذاری استانی بعد از 

دریافت کد بورسی می توانند از شرکت های کارگزاری بورس و اوراق بهادار پنل خرید و فروش )معامالتی( اخذ و 
خود راساً نسبت به فروش سهام خود یا افزایش آن اقدام نمایند.

شــایان ذکر اســت بهره مندی از خدمات قابل ارائه از جمله ایجاد امکان معامله پذیری سهام تخصیص یافته 
منوط به مراجعه به سامانه سجام، ثبت نام و احراز هویت در مراکز تعیین شده می باشد.

شرکت های سرمایه گذاری استانی از دیروز تا امروز

شرکت های سرمایه گذاری استانی و سهامداران

آن دسته از افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب نموده اند در حال حاضر سهامدار شرکت های 
سرمایه گذاری استانی هستند و می توانند از حقوق سهامداری خود به شکل ذیل بهره مند شوند:

 حضور در مجامع عمومی عادی سالیانه و 
فوق العاده شرکت سرمایه گذاری استانی و 

اعمال رأی راسا یاً وکالتاً و تصمیم گیری در مورد 
عملکرد مدیران شرکت ها در تأیید یا رد صورت 

های مالی و ... با استفاده از تمهیدات صورت 
گرفته از جمله انتخابات و مجامع الکترونیکی

درخواست عضویت در هیأت مدیره شرکت 
سرمایه گذاری استانی سهام عدالت

بهره مندی از مزایای سهامداری از جمله 
دریافت سود عملکرد سالیانه شرکت 

سرمایه گذاری استانی سهام عدالت 

مشارکت در افزایش سرمایه احتمالی شرکت 
سرمایه گذاری استانی سهام عدالت

امکان فروش سهام تخصیص یافته از شرکت 
سرمایه گذاری استانی یا خرید سهام جدید

پیش شرط حضور در بازار سرمایه و هرگونه امکان خرید و یا فروش سهام شرکت سرمایه گذاری منوط 
به ثبت نام در سامانه سجام می باشد.

پیش شرط  بهرمندی از مزایای ذکر شده

 آن دسته از سهامدارانی که مایل به عضویت در هیأت مدیره این شرکت ها هستند می بایست با 
ثبت نام در سامانه ستاد سازمان بورس به عنوان یک مدیر نهاد مالی نسبت به اخذ صالحیت 

حرفه ای از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

 مشارکت سهامداران شرکت های سرمایه گذاری استانی
 در مجامع این شرکت ها و اثرات آن

 برخورداری سهامداران شرکت های سرمایه گذاری
 استانی از حقوق سهامداری

نحوه عضویت سهامداران در هیأت مدیره  شرکت های سرمایه گذاری

بهبود عملکرد مدیران شرکت های سرمایه گذاری به واسطه حضور
 و اطالع سهامداران از نحوه عملکرد آنها

اعمال نظرات و پیشنهادات سهامداران در نحوه مدیریت دارایی شرکت های سرمایه گذاری استانی

شفافیت عملکرد و فعالیت مدیران 

امکان سلب فعالیت مدیران ناکارآمد به واسطه نظارت و حضور سهامداران 

جهــتکســباطالعــاتبیشــترمیتوانیــد
بگیریــد تمــاس 1569 شــماره بــا
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توضیح : عدد جمع با در نظر گرفتن پاره سهام است.
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 های بورسی سهام عدالتشرکت -(3جدول شماره )

فیرد تعداد کل سهام  نماد نام شرکت 
 شرکت

درصد سهام 
 افتهی صیتخص

 به سهام عدالت

تعداد سهام 
شرکت در سهام 

 عدالت

تعداد 
سهم هر 
 سهامدار

رالکویا -رانیا ومینیآلوم 1 رایفا   5,197,830,613 30 1,559,349,184 32 
خودرو رانیا 2  61 3,016,560,680 1 301,656,068,000 خگستر 
تجارت بانک 3  1.822 89,570,450,800 40 223,926,127,000 وتجارت 
رانیصادرات ا بانک 4  1.427 70,141,588,800 40 175,353,972,000 وبصادر 
ملت بانک 5  305 15,000,000,000 30 50,000,000,000 وبملت 
چیسو پارس 6 چیبسو   1,000,000,000 46 460,000,000 9 
نفت بندر عباس شیپاال 7  117 5,737,600,000 20 28,688,000,000 شبندر 
نفت تهران شیپاال 8  627 30,800,000,000 70 44,000,000,000 شتران 
رازینفت ش شیپاال 9  4 205,509,720 20 1,027,548,600 شراز 

نفت اصفهان شیپاال 10  208 10,200,000,000 20 51,000,000,000 شپنا 
زینفت تبر شیپاال 11 زیشبر   10,000,000,000 20 2,000,000,000 41 
مارون یمیپتروش 12  49 2,400,000,000 30 8,000,000,000 مارون 
بانک پست 13  16 808,362,750 25 3,233,451,000 وپست 
ملو چادر 14  237 11,655,000,000 21 55,500,000,000 کجاد 
یمیو نقل پتروش حمل 15  1 58,000,000 29 200,000,000 حپترو 
پایسا 16  40 1,955,105,500 1 195,510,550,000 خساپا 

توسعه  یگذارهیسرما 17
رانیا یصنعت  12 609,500,000 23 2,650,000,000 وتوصا 

رنا یگذارهیسرما 18  3 159,200,000 2 7,960,000,000 ورنا 
داراب مانیس 19  9 450,000,000 50 900,000,000 ساراب 
دشتستان مانیس 20  8 401,200,000 34 1,180,000,000 سدشت 
رانیا یاژیآل فوالد 21  48 2,340,000,000 39 6,000,000,000 فوالژ 
خوزستان فوالد 22  116 5,714,609,100 30 19,048,697,000 فخوز 
مبارکه اصفهان فوالد 23  1.276 62,700,000,000 30 209,000,000,000 فوالد 

 یمخابرات کارخانجات 24
رانیا  23 1,132,376,700 35 3,235,362,000 لکما 

 یجمهور یرانیکشت 25
رانیا یاسالم یحکشت   16,393,000,000 24 3,934,320,000 80 

گهر گل 26  107 5,280,000,000 11 48,000,000,000 کگل 
رانیا مخابرات 27  244 12,000,000,000 20 60,000,000,000 اخابر 

 یهاپروژه تیریمد 28
مپنا-رانیا یروگاهین  143 7,020,000,000 26 27,000,000,000 رمپنا 

رانیمس ا عیصنا یمل 29 یفمل   101,400,000,000 37 37,518,000,000 763 
ترانس روین 30 رویبن   500,000,000 31 155,000,000 3 
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فیرد تعداد کل سهام  نماد نام شرکت 
 شرکت

درصد سهام 
 افتهی صیتخص

 به سهام عدالت

تعداد سهام 
شرکت در سهام 

 عدالت

تعداد 
سهم هر 
 سهامدار

دانا مهیب 31  45 2,200,000,000 55 4,000,000,000 دانا 
نفت الوان شیپاال 32  5 228,684,320 20 1,143,421,600 شاوان 

 دیشه یمیپتروش 33
انیتندگو ایشگو   23,957,666,000 10 2,395,766,600 49 

جم یمیپتروش 34  42 2,070,000,000 15 13,800,000,000 جم 
فجر یمیپتروش 35  38 1.950.000.000 30 6.500.000.000 بفجر 

 جیخل یمیپتروش عیصنا 36
(نگیفارس )هلد  

 1.168 57,400,000,000 40 143,500,000,000 فارس

 توضیح : عدد جمع با در نظر گرفتن پاره سهام است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شرکت های بورسی سهام عدالت

شرکت های پذیرفته شده دارای نماد فعال در  بورس

شرکت های غیر بورسی سهام عدالت
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 های غیر بورسی سهام عدالتشرکت -(6جدول شماره )

تعداد سهام شرکت در 
 سهام عدالت

درصد سهام 
تخصیص یافته به 

 سهام عدالت
 ردیف نام شرکت تعداد کل سهام شرکت

 1 مگا موتور 7,350,665,004 0.5 36,753,325
 2 مشانیر 241,926 42 101,609

 3 دخانیات ایران 8,683,700,000 28 2,431,436,000
288,228,672 49 780,221,588  4 ریساب یاریآب اتیساختمان سد و تأس 

 5 نایس یبوعل یمیپتروش 3,500,000,000 30 1,050,000,000
150,000,000 30 000,000,500  6 ستونیب یمیپتروش 

 7 شهر صنعتی البرز 37,037 23 8,519
 8 شهر صنعتی کاوه 140,000,000 21 29,400,000
 9 هیاروم یمیپتروش 679,972,000 6 40,798,320
 10 زیتبر یمیپتروش 4,982,000,000 10 498,200,000

 11 بندر امام یمیپتروش 26,206,000,000 30 7,861,800,000
 12 خوزستان یمیپتروش 360,000,000 30 108,000,000
 13 شهر صنعتی رشت 5,242,501 58 3,040,651
 جمع تعداد سهام )میلیون( 12.498

 
بوعلی سینا در شرکت پتروشیمی , فرابورس از جدول فوق شرکت مشانیر در بازار زرد پایهالزم به ذکر است, 

 اند. شروع به فعالیت کردههمچنین شرکت پتروشیمی ارومیه نیز در بازار دوم فرابورس بازار دوم فرابورس و 
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 شرکت های پذیرفته شده دارای نماد فعال در بورس  -( 11جدول شماره )

 نام شرکت ردیف
تعداد 

روزهای 
 معامالتی

آخرین 
قیمت 

 معامالتی

ارزش معامالت 
الی  بهمن 18

 بهمن 25
 ریال

حجم 
 18معامالت 

الی  بهمن
 بهمن 25

 تعداد سهم

رزش کل ا
 معامالت )ریال(

حجم کل 
 معامالت
)تعداد 
 سهم(

1 
 یگذار هیسرما

استان خراسان 
 یجنوب

110 2,220 1,541,207,300 730,430 681,566,901,920 316,560,494 

 یگذار هیسرما 2
 675,748,015 544,858,068,510 4,001,066 2,840,756,860 740 56 استان کردستان

3 
 یگذار هیسرما

 جانیاستان آذربا
 یغرب

40 770 - - 296,624,756,930 360,859,509 

 یگذار هیسرما 4
 300,250,170 270,960,008,380 290,451 249,787,860 900 55 استان لرستان

 یگذار هیسرما 5
 328,206,633 269,129,325,440 1,447,383 1,071,063,420 770 59 ستانیاستان س

 یگذار هیسرما 6
 298,926,936 250,407,937,330 5,119,451 3,890,782,760 800 58 النیاستان گ

 یگذار هیسرما 7
 200,825,627 207,042,646,240 - - 1,030 41 استان کرمان

 یگذار هیسرما 8
 150,355,658 159,762,776,620 394,359 402,246,180 1,070 40 استان اصفهان

9 
 یگذار هیسرما

استان خراسان 
 یشمال

72 1,370 36,680,000 28,000 132,472,197,170 94,937,872 

 یگذار هیسرما 10
 91,610,602 129,301,630,060 175,766 235,526,440 1,410 82 استان قم

 یگذار هیسرما 11
 92,916,915 88,588,357,630 - - 970 41 استان خوزستان

 یگذار هیسرما 12
 84,860,023 75,336,118,930 - - 890 44 استان همدان

 یگذار هیسرما 13
 70,780,486 71,019,892,050 - - 1,030 36 استان فارس

14 
 یگذار هیسرما

 جانیاستان آذربا
 یشرق

19 970 57,936,664,750 60,724,036 64,047,814,380 66,995,389 

 بخش سوم

 گذاری استانی های سرمایهآخرین وضعیت شرکت
 

 
 بخش سوم

 گذاری استانی سرمایههای آخرین وضعیت شرکت
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 نام شرکت ردیف
تعداد 

روزهای 
 معامالتی

آخرین 
قیمت 

 معامالتی

ارزش معامالت 
الی  بهمن 18

 بهمن 25
 ریال

حجم 
 18معامالت 

الی  بهمن
 بهمن 25

 تعداد سهم

رزش کل ا
 معامالت )ریال(

حجم کل 
 معامالت
)تعداد 
 سهم(

 یگذار هیسرما 15
 41,060,641 50,919,395,880 12,713 15,001,340 1,240 70 المیاستان ا

16 
 یگذار هیسرما

استان خراسان 
 یرضو

33 1,030 - - 40,877,982,780 40,273,227 

 یگذار هیسرما 17
 27,272,891 34,999,808,500 - - 1,280 61 زدیاستان 

 یگذار هیسرما 18
 28,079,292 34,994,456,720 70,300 84,360,000 1,260 77 استان کرمانشاه

 یگذار هیسرما 19
 34,224,325 32,307,522,890 78,996 73,466,280 970 38 استان مازندران

 یگذار هیسرما 20
 20,363,366 26,185,256,680   1,260 67 استان بوشهر

 یگذار هیسرما 21
 19,724,734 25,224,948,760   1,280 66 لیاستان اردب

 یگذار هیسرما 22
 19,599,552 24,348,446,270   1,240 62 استان گلستان

 یگذار هیسرما 23
 15,295,544 21,722,550,110 646,953 816,945,220 1,400 77 یاستان مرکز

 یگذار هیسرما 24
 10,726,353 14,861,803,500 19,655 26,534,250 1,420 74 استان زنجان

25 
 یگذار هیسرما

و  هیلویاستان کهگ
 احمد ریبو

33 1,130   11,446,167,350 10,013,435 

 
ماه  2 مدت اند حداکثر ظرفگذاری استانی مکلفهای سرمایهشرکتمطابق با آیین نامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت، 

 پس از ثبت افزایش سرمایه موضوع این ماده  نسبت به برگزاری مجامع عمومی به منظورتصویب اساسنامه، انتخاب مدیران و

 .سایر موارد اقدام نمایند
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دارنــدگان ســهام عدالتــی که روش غیرمســتقیم را بــرای مدیریت 
دارایــی خــود انتخاب کردنــد و هم چنین افرادی که با خرید ســهام 
شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی، اکنــون ســهامدار محســوب 
می شــوند، می تواننــد به عنــوان ســهامداران ایــن شــرکت ها پس از 
انجام مراحل احراز هویت در ســامانه ســجام، با حضور در مجامع 
الکترونیــک، اعضــای هیأت مدیره مدنظر خــود را بــرای راهبری و 

کنترل شرکت سرمایه گذاری استانی مربوطه انتخاب نمایند. 
 اعضــای هیأت مدیره در یک شــرکت وظایــف مهمی درخصوص 
عملیــات و نظــارت را بــر عهــده دارنــد و عملکرد شــرکت کاماًل به 
تصمیمــات اعضای هیأت مدیره وابســته اســت. انتخــاب اعضای 
هیأت مدیره به وســیله مجمــع عمومی صورت می گیرد و شــرکت 
منصــوب  اجرایــی  مدیــران  و  هیأت مدیــره  وســیله  بــه  ســهامی 
توســط هیأت مدیــره  اداره خواهــد شــد. البته بــه این نکتــه نیز باید 
توجه داشــت حتــی با انتخــاب اعضــای هیأت مدیره شــرکت های 
ســرمایه گذاری اســتانی، همانند همه شــرکت ها، برگــزاری مجامع 

عــادی و فوق العاده، بررســی ترازنامه و صورت های مالی، تقســیم 
سود و. .. طبق روال مشخص شده در قانون تجارت و تحت نظارت 
ســهامداران محتــرم شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی ممکــن 

خواهد شد.
حــال در این خصــوص عموم مردم و عالقه منــدان می توانند با در 
نظر گرفتن حداقل شرایط تعیین شده، به عنوان متقاضی عضویت 
در هیأت مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی ثبت نام نموده و 
پس از تأیید و انتخاب توســط مجمع به مدیریت و راهبری شــرکت 

مربوطه بپردازند. 
حضور متخصصین حوزه مالی در این مرحله از آزادســازی ســهام 
عدالت و تشــکیل هیأت مدیره شــرکت های ســرمایه گذاری استانی 
بســیار مهم و با توجه به ارزش دارایی تحت مالکیت این شرکت ها 

می تواند قدمی در راستای مردمی شدن اقتصاد ایران باشد. 
بر اساس آخرین اطالعیه ســازمان بورس و اوراق بهادار، همچنان 
امــکان ثبت نــام مطابــق دســتورالعمل تأیید صالحیــت حرفه ای 

مدیران نهادهای مالی مصوب شــورای عالی بورس و اوراق بهادار 
و ســایر مقــررات مربوطــه وجــود دارد و عالقه مندان واجد شــرایط 
امکان ارسال اطالعات به عنوان داوطلب عضویت در هیأت مدیره 
 شــرکت سرمایه گذاری استانی را از طریق سامانه مربوطه به نشانی

 )setan.seo.ir( دارند.
با توجه به فرآیندهای قانونی و نظارتی پیش بینی شــده، درصورت 
احــراز شــرایط الزم توســط داوطلــب و تأییــد صالحیــت حرفــه ای 
ایشان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع باید در مجمع 
عمومی طرح شده و درصورت انتخاب در مجمع، داوطلب امکان 
تصــدی ســمت عضویــت در هیأت مدیره شــرکت  ســرمایه گذاری 

استانی مربوطه را وفق قوانین و مقررات خواهد داشت. 
از ایــن رو عــالوه بر اینکه باید صالحیت عمومــی داوطلب به تأیید 
مراجع ذیصالح رســیده باشــد، داشــتن حداقل مــدرک تحصیلی 
کارشناســی مرتبط مــورد تأیید مراجع ذیصالح تحصیلی و ســابقه 

تجربی کافی الزامی است. 

ثبت نام عضویت در هیأت مدیره شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت
آیین نامه اجرایی آزادســازی ســهام عدالت در مردادماه ســال جاری مصوب شد. براســاس آیین نامه افرادی که شیوه غیر مستقیم ســهامداری را انتخاب کردند بسته به استان خود، ســهامدار یک شرکت سهامی عام 
می گردند که "شرکت سرمایه گذاری استانی" نام گذاری شدند. مدیریت این شرکت ها بر عهده اعضای هیأت مدیره است. نحوه انتخاب اعضای هیأت مدیره براساس قانون تجارت است که در ادامه در این خصوص 
توضیح داده خواهد شد. در حال حاضر 26 شرکت استانی از ۳۱ استان در بورس قابلیت معامله دارند. اکنون افرادی که تمایل به حضور در هیأت مدیره و مدیریت شرکت ها دارند می توانند در سامانه تبادل اطالعات 

نهادهای مالی سازمان بورس ثبت نام کنند.

  سهام عدالت چیست؟ 
سهام مربوط به 49 شرکت سرمایه پذیر می باشد که براساس مصوبات هیأت 
وزیران به مشــمولین ســهام عدالت واگذار شــده اســت. لیســت و اطالعات 
مربوط به شــرکت ها ی مزبور در سامانه اینترنتی سهام عدالت درج گردیده 

است.
   چه کسانی سهام عدالت دارند؟ 

مشمولین ســهام عدالت در مقاطع گذشته براساس مصوبات ستاد مرکزی 
توزیــع ســهام عدالت در ۱۸ گــروه تعییــن گردیده اند و نهادهــای متولی این 
گروهها نیز در ستاد مزبور مشخص گردیده اند که در نهایت براساس اطالعات 
ماخوذه از نهادهای مذکور سهام عدالت به این گروهها تخصیص داده شده 
است. در حال حاضر بیش از 49 میلیون نفر مشمول سهام عدالت می باشند.

  چرا مبلغ سهام عدالت افراد متفاوت است؟ 
دلیــل این تفــاوت ناشــی از تخفیفات اعطایــی دولت به نهادهــای حمایتی 
همچــون کمیتــه امداد امام خمینی )ره( و ســازمان بهزیســتی، میزان مبالغ 
واریزی مشمولین بابت تتمه مبلغ بدهی و تعداد اعضای خانوار و. .. می باشد.
  آیا شماره شبا سرپرست خانوار برای همه افراد همان خانواده قابل قبول 

است؟ 
خیر، هریک از اعضای خانوار می بایستی نسبت به ثبت شماره شبای بانکی 

خود در سامانه سهام عدالت اقدام نماید.
  شماره شبا باید مربوط چه بانکی باشد؟ 

مشموالن سهام عدالت می توانند نسبت به ثبت شماره شبای بانکی خود نزد 
کلیه بانکها و مؤسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی اقدام نمایند.

  تاکنون چه مقدار سود مربوط به سهام عدالت واریز شده است؟ 
پس از پایان دوره ده ساله؛ سود عملکرد سال ۱۳95، ۱۳96و ۱۳97شرکت ها 
ی ســرمایه پذیر بین مشمولین ســهام عدالت تخصیص و پرداخت گردیده 

است.
  آیا مبلغ سود برای همه یکسان است؟ 

خیر، میزان ســود به تناســب ارزش هر فرد در سامانه سهام عدالت برای هر 
مشمول تعیین می گردد.

  آیا شماره تلفن همراه و شماره شبا باید حتما به نام فرد مشمول باشد؟ 
بله، شماره شبای بانکی و شماره تلفن همراه باید به نام خود مشمول باشد. 

  برای اطالعات بیشتر به کجا مراجعه کنیم؟ 
مشــموالن ســهام عدالت در اقصی نقاط ایــران برای اطــالع از آخرین اخبار 
 و اطالعیه هــای الزم صرفــاً بــه ســامانه اینترنتــی ســهام عدالــت به نشــانی
 www.Sahamedalat.ir مراجعه و کسب اطالع نمایند. یا با شماه تلفن ۱569 

تماس گرفته و سؤاالت خود را مطرح کنند.
  آیا سهام عدالت برای افرادی که تازه به دنیا آمده اند، تعلق می گیرد؟ 

خیر، ثبت نام جدید امکان پذیر نیست.
  چرا به همه اقشار جامعه سهام عدالت تعلق نگرفته است؟ 

براســاس آیین نامه توزیع سهام عدالت، مشمولین طرح شامل شش دهک 
بوده انــد که گروه های آن توســط ســتاد مرکزی توزیع ســهام عدالت در ســال 

۱۳۸5 تعیین گردیده است.

  در کدام روش سهامدار امکان فروش سهام خود را دارد؟ 
در هــر دو روش امــکان فــروش و واگذاری ســهام توســط مشــمولین در بازار 

معامالتی بورس و فرابورس میسرمی باشد.
  چه تضمینی وجود دارد که در روش غیرمستقیم شرکت های استانی دارایی 

سهامدار را حفظ و افزایش دهند؟ 
ایــن موضوع به نحــوه عملکرد و میــزان موفقیت یا عــدم موفقیت مدیران 
شرکت های ســرمایه گذاری در مدیریت دارایی های تخصیص یافته بستگی 

دارد.
  تکلیف سهام افراد متوفی چه می شود؟ 

بر اساس اعالم شرکت سپرده گذاری مرکزی زیرساخت انتقال سهام عدالت 
متوفیان به وراث قانونی درحال آماده سازی است و به محض عملیاتی شدن 

سامانه های مربوطه فرایندهای آن به عموم مردم اطالع رسانی خواهد شد. 
  چه تعداد تاکنون روش مستقیم را انتخاب کرده اند؟ 

در حــال حاضــر تعــداد ۱۸ میلیون و ۸99 هــزار و 6۸۲ نفر روش مســتقیم را 
انتخاب کرده اند.

  آیا امکان نقل و انتقال سهام عدالت به صورت وکالتی قانونی است؟ 
بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار نقل و انتقال وکالتی سهام 

عدالت ممنوع است. 
  نقش هیأت مدیره شرکت های استانی سهام عدالت چیست؟

اعضــای هیأت مدیره در یک شــرکت وظایف مهمــی در خصوص عملیات 
و نظــارت را بــر عهده دارند و عملکرد شــرکت کامال بــه تصمیمات اعضای 
هیأت مدیره وابســته اســت. انتخــاب اعضای هیأت مدیره به وســیله مجمع 
عمومی صورت می گیرد و شــرکت سهامی به وســیله هیأت مدیره و مدیران 
اجرایی منصوب توسط هیأت مدیره  اداره خواهد شد. البته به این نکته نیز باید 
توجه داشت حتی با انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت های سرمایه گذاری 
استانی، همانند همه شرکت ها، برگزاری مجامع عادی و فوق العاده، بررسی 
ترازنامه و صورت های مالی، تقســیم ســود و. .. طبق روال مشــخص شده در 
قانون تجارت و تحت نظارت سهامداران محترم شرکت های سرمایه گذاری 

استانی ممکن خواهد شد.
  شرایط حضور در هیأت مدیره ها به چه صورت است؟

با توجه به فرآیندهای قانونی و نظارتی پیش بینی شــده، درصورت احراز 
شــرایط الزم توســط داوطلــب و تأییــد صالحیت حرفه ای ایشــان توســط 
سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع باید در مجمع عمومی طرح شده 
و درصــورت انتخاب در مجمع، داوطلب امکان تصدی ســمت عضویت 
در هیأت مدیره شــرکت ســرمایه گذاری اســتانی مربوطه را وفــق قوانین و 
مقــررات خواهد داشــت. از این رو عالوه بر اینکه بایــد صالحیت عمومی 
داوطلب به تأیید مراجع ذیصالح رســیده باشــد، داشــتن حداقل مدرک 
تحصیلــی کارشناســی مرتبــط مــورد تأییــد مراجــع ذیصــالح تحصیلی و 

سابقه تجربی کافی الزامی است.
  آیا امکان ثبت نام برای هیأت مدیره سهامی عدالت وجود دارد؟

بــر اســاس آخرین اطالعیه ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، همچنان امکان 
ثبت نام مطابق دســتورالعمل تأییــد صالحیت حرفه ای مدیــران نهادهای 

مالی مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سایر مقررات مربوطه وجود 
دارد و عالقه مندان واجدشــرایط امکان ارســال اطالعــات به عنوان داوطلب 
عضویت در هیأت مدیره شــرکت ســرمایه گذاری اســتانی را از طریق سامانه 

مربوطه به نشانی )setan.seo.ir( دارند.
  تکلیف کسانی که تاکنون سود سهام خود را دریافت نکرده اند، چه می شود؟

کلیه افرادی که تاکنون سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده اند می باید با 
مراجعه به سامانه سجام نسبت به ثبت نام و اعالم شماره شبای بانکی خود 
اقدام نماید تا پس از هماهنگی های الزم اقدام مقتضی جهت واریز سود آنان 

به عمل آید.
  مابقی سهام عدالت چه تاریخی آزاد می شود؟

بــا توجــه به فراز ۲ فرمان مقام معظم رهبری در ارتباط با آزاد ســازی ســهام 
عدالــت، تصمیمات و تمهیدات الزم برای آزادســازی توســط شــورای عالی 

بورس و اوراق بهادار تصویب و ابالغ می گردد.
  تکلیف شرکت های غیربورسی سهام عدالت چه می شود؟

مطابق مصوبه شــورای عالی بورس و اوراق بهادار و براساس مفاد آیین نامه 
اجرایــی آزادســازی ســهام عدالت مصوب همین شــورا مقرر گردیده اســت 
برای مدیریت شــرکتهای غیربورسی سهام عدالت، هلدینگ سرمایه گذاری 
متشــکل از ســهام ۱۳ شرکت غیر بورسی عدالت تشــکیل گردد و بعد از ورود 
هلدینــگ در بــازار بــورس و اوراق بهــادار تهــران ســهام آن بــه تــک تک ۴9 
میلیون نفر سهامداران ســهام عدالت تخصیص پیدا خواهد کرد. در همین 
ارتباط مقدمات کار تأســیس هلدینگ توســط ســازمان خصوصی سازی و با 
همکاری اتاق تعاون ایران و اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشــاورزی ایران و 
با اخذ موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار به عمل امده که سایر 

اقدامات تشکیل آن در دست پیگیری ودر شرف تأسیس می باشد
  هیأت مدیره شــرکت های غیربورســی ســهام عدالت توســط کجــا تعیین 

می شود؟
با توجه به ترتیبات مقرر در دستورالعمل ازاد سازی، شش ماه بعد از تأسیس 
هلدینگ، موسســین شــرکت نســبت به برگــزاری مجامع فوق العــاده اقدام 
و هیأت مدیران شــرکت توســط ســهامداران ان از طریق مجمع الکترونیکی 

به صورت غیر حضوری انتخاب می شوند.
  سبد سهام )پرتفوی( عدالت چگونه تشکیل شد؟ 

در ســال ۱۳95، بــا توجــه بــه مصوبــه مــورخ ۱۳95/0۸/۱5 شــورای عالی 
اجــرای سیاســت های کلی اصل )44( قانون اساســی و با عنایــت به اینکه 
از 6۱ شــرکت تخصیــص یافتــه بــه طــرح توزیع ســهام عدالــت، صرفاً 49 
شــرکت بــه ارزش ۲7.۲57 میلیــارد تومــان قیمت گــذاری قطعــی شــده 
بــود محاســبات کارشناســی و بســیار دقیقــی در ســازمان انجــام پذیرفت 
و براســاس آن بــا توجه بــه میزان ســود دریافتی از شــرکتها و متناســب با 
میزان اقســاط تسویه شده شــرکتهای تخصیص یافته به طرح و همچنین 
بــا لحــاظ تخفیف مربــوط به دو دهــک پایین درآمــدی و همچنین میزان 
ســود پرداختی بــه برخی از مشــمولین، ارزش ســهام قابــل تخصیص به 
مشــمولین به ارزش ۲66،0۸4 میلیارد ریال تعیین گردید و بر این اساس 

برای هر مشمول صورتحساب تهیه، تنظیم و صادر شد.

سؤاالت متداول سهام عدالت 


