
ــری و  ــم رهب ــام معظ ــان مق ــرای فرم ــتای اج در راس
موافقــت ایشــان با درخواســت ریاســت محتــرم جمهوری 
مبنــی بــر آزادســازی ســهام عدالــت، ســازمان خصوصــی 
ســازی بــا همــکاری و مشــارکت ســازمان بــورس و اوراق 
بهــادار و ســایر نهادهــا در بــازار ســرمایه، اقــدام بــه فراهم 
نمــودن تمهیــدات و اقدامــات عملــی الزم بــرای تحقــق 
ایــن امــر نمــوده اســت تــا بــا توجــه بــه مــوارد ســه گانــه 
مــورد تاکیــد معظــم له شــرایط بهرمنــدی هرچه ســریعتر 
مــردم از منافــع و مدیریــت ســهام مذکــور فراهــم گــردد.

در همیــن ارتبــاط، هریــک از مشــمولین محتــرم ســهام 
عدالــت در مهلــت قانونــی تعیییــن شــده بــا مراجعــه بــه 
   samanese.ir ــانی ــه نش ــت ب ــهام عدال ــامانه س س
در صــورت عالقمنــدی مــی تواتســتند نســبت بــه تغییــر 
روش مدیریــت ســهام عدالــت تخصیصــی و یــا انتخــاب 

روش مدیریــت مســتقیم ســهام اقــدام نماینــد. 
ــه مشــمولین در  ــدم مراجع بدیهــی اســت در صــورت ع
مهلــت قانونــی بــه ســامانه اینترنتــی ســهام عدالــت برای 
تغییــر نحــوه مدیریــت، ســهام متعلــق بــه ســهامداران به 

صــورت غیــر مســتقیم و توســط شــرکت هــای ســرمایه 
گــذاری اســتانی ســاماندهی و مدیریــت خواهــد شــد.

فلــذا کلیــه دارنــدگان ســهام عدالت کــه در مهلــت تعیین 
شــده بــه ســامانه اینترنتی ســهام عدالــت مراجعــه و روش 
مدیریــت و مالکیــت خــود را تغییــر نــداده انــد ســهامداران 
شــرکت هــای ســرمایه گــذاری اســتانی تلقــی خواهنــد 
شــد. در ایــن حــال مــردم صرفــا ســهامدار شــرکت هــای 
ســرمایه گــذاری اســتانی خواهنــد بــود و تعدادی از ســهام 
ــدگان  ــه دارن ــذاری اســتانی ب شــرکت هــای ســرمایه گ
ســهام عدالــت کــه روش غیرمســتقیم را انتخــاب نمــوده 

انــد تخصیــص پیــدا خواهــد کــرد.
ــه  ــتانی ب ــذاری اس ــرمایه گ ــای س ــرکت ه ــه ش در ادام
نمایندگــی از ایــن ســهامداران )افــرادی کــه روش 
ــد(،  ــرده ان ــاب ک ــت انتخ ــرای مدیری ــتقیم را ب غیرمس
ــهام  ــرح س ــر ط ــرمایه پذی ــای س ــرکت ه ــهامدار ش س
عدالــت خواهنــد بــود و در مجامــع شــرکت های ســرمایه 
پذیــر ســهام عدالــت )36 شــرکت بورســی(  اعمــال رای 

ــود. ــد نم خواهن



شــرکت هــای ســرمایه گــذاری اســتانی ســهام عدالــت 
در ســنوات گذشــته بــه صــورت ســهامی عــام در قالــب 
قانــون تجــارت و بــا اساســنامه مصــوب تحــت نظــارت 
ــت  ــور مدیری ــه منظ ــادار ب ــورس و اوراق به ــازمان ب س
ســهام عدالــت تخصیــص یافتــه بــه آن دســته از افــرادی 
کــه روش غیرمســتقیم را انتخــاب نمــوده انــد ایفای نقش 

خواهــد داشــت.
شــرکت هــای موصــوف در 30 اســتان و بــه عالوه اســتان 
البــرز )در شــرف تاســیس( از ســال 1385 بــه بعــد تاســیس 

و شــروع بــه فعالیــت نمــوده اند.
تاریــخ 1399/04/01  ســازمان خصوصــی ســازی در 
باقیمانــده ســهام شــرکت هــای بورســی ســرمایه پذیــر را 
بــر اســاس تعــداد مشــمولینی کــه در هــر اســتان بــه روش 
غیرمســتقیم باقــی مانــده اســت را بــه هــر یک از شــرکت 
هــای ســرمایه گــذاری اســتانی از محــل ســهام تجمیــع 
ــا در  ــر تخصیــص و ب شــده، شــرکت هــای ســرمایه پذی
نظــر گرفتــن ارزش دارایــی هــر یــک از آن شــرکت هــا 
بــه قیمــت پایانــی روز 1399/04/01 ســرمایه آنهــا را تعیین 

و بــر مبنــای هــر ســهم هــزار ریالــی تعــداد ســهام هر یک 
از ســهامداران شــرکت هــای ســرمایه گــذاری اســتانی را به 
تفکیــک هــر اســتان تعییــن و به شــرکت ســپرده گــذاری 

مرکــزی اعــالم نمــوده اســت.
ــون حــدود 29 شــرکت ســرمایه گــذاری اســتانی در  تاکن
بــورس اوراق بهــادار تهــران درج شــده و زمینــه معامــالت 
ــورس تهــران  15 شــرکت ســرمایه گــذاری اســتانی در ب
فراهــم شــده و در حــال حاضــر آن دســته از شــرکت هــای 
ســرمایه گــذاری اســتانی ســهام عدالــت کــه نــزد بــورس 
ــای  ــا نماده ــد ب ــده ان ــرش ش ــران پذی ــادار ته و اوراق به
بورســی مشــخص ســهام این شــرکت هــا از 1399/07/12 

معامالتــی گردیــده اســت.
شــرکت هــای ســرمایه گــذاری اســتانی همزمــان بــا آزاد 
ســازی ســهام عدالــت نســبت به افزایــش ســرمایه از محل 
میــزان دارایــی اعالمــی ســازمان خصوصی ســازی )ســهام 
متعلــق به افــرادی که روش غیرمســتقیم را انتخــاب نموده 
انــد( اقــدام نمــوده و نســبت بــه اخــذ پذیــرش از بــورس و 

اوراق بهــادار تهــران اقــدام کــرده انــد. 

ــتانی  ــذاری اس ــرمایه گ ــای س ــرکت ه ــهامداران ش س
ــه  ــهام عدالتب ــامانه س ــه س ــه ب ــا مراجع ــد ب ــی توانن م
ســهام  تعــداد  از   }sahamedalat.ir{ نشــانی 
تخصیــص یافتــه نزد شــرکت ســرمایه گــذاری اســتانی 

ــع شــوند. مطل
ــتانی  ــذاری اس ــرمایه گ ــای س ــرکت ه ــهامداران ش س
بــرای فــروش ســهام خــود نظــر مــی بایســتی نســبت 
بــه ثبــت نــام در ســامانه اینترنتــی ســجام اقــدام و کــد 

بورســی دریافــت نماینــد.
ســهامداران شــرکت هــای ســرمایه گــذاری اســتانی بعد 
ــد از شــرکت هــای  از دریافــت کــد بورســی مــی توانن

کارگــزاری بــورس و اوراق بهــادار پنــل خریــد و فــروش 
ــروش  ــه ف ــبت ب ــا نس ــود راس ــذ و خ ــی( اخ )معامالت

ســهام خــود یــا افزایــش آن اقــدام نماینــد.
شــایان ذکــر اســت بهــره منــدی از خدمــات قابــل ارائــه 
از جملــه ایجــاد امــکان معاملــه پذیری ســهام تخصیص 
یافتــه منــوط بــه مراجعــه به ســامانه ســجام،ثبت نــام و 

احــراز هویــت در مراکــز تعییــن شــده مــی باشــد.

شرکت های سرمایه گذاری استانی از دیروز تا امروز

شرکت های سرمایه گذاری استانی و سهامداران



آن دســته از افــرادی کــه روش غیرمســتقیم را انتخــاب نمــوده انــد در حــال حاضــر ســهامدار شــرکت هــای 
ســرمایه گــذاری اســتانی هســتند و مــی تواننــد از حقــوق ســهامداری خــود بــه شــکل ذیــل بهــره مند شــوند:

 

برخورداری سهامداران شرکت های سرمایه گذاری
 استانی از حقوق سهامداری

ثبــت نــام در ســامانه ســجام و اخــذ کــد بورســی مــی باشــد کــه مزایــای ســجامی 
شــدن هــم بــه تفصیــل بــه پیوســت ارائــه می گردد.ضمنــا پیــش شــرط حضــور در 
بــازار ســرمایه و هرگونــه امــکان خریــد و یــا فــروش ســهام شــرکت ســرمایه گذاری 

منــوط بــه ثبــت نــام در ســامانه ســجام مــی باشــد.

پیش شرط بهرمندی از مزایای فوق الذکر

حضــور در مجامــع عمومــی عــادی ســالیانه و 
فــوق العــاده شــرکت ســرمایه گــذاری اســتانی 
و اعمــال رای راســا یــا وکالتــا و تصمیــم 
گیــری در مــورد عملکــرد مدیــران شــرکت هــا 
ــا  ــی و ... ب ــای مال ــا رد صــورت ه ــد ی در تایی
اســتفاده از تمهیــدات صــورت گرفتــه از جملــه 

ــع الکترونیکــی ــات و مجام انتخاب
درخواســت عضویــت در هیــات مدیره شــرکت 

ســرمایه گــذاری اســتانی ســهام عدالت

بهرمنــدی از مزایــای ســهامداری از جملــه 
دریافــت ســود عملکــرد ســالیانه شــرکت 
ــت  ــهام عدال ــتانی س ســرمایه گــذاری اس

مشــارکت در افزایــش ســرمایه احتمالی شــرکت 
ســرمایه گــذاری اســتانی ســهام عدالت

ــه از  ــص یافت ــهام تخصی ــروش س ــکان ف ام
ــد  ــا خری ــتانی ی ــذاری اس ــرمایه گ ــرکت س ش

ــد ــهام جدی س



ــتند  ــا هس ــرکت ه ــن ش ــره ای ــات مدی ــت در هی ــه عضوی ــل ب ــه مای ــهامدارانی ک ــته از س آن دس
ــی  ــاد مال ــر نه ــک مدی ــوان ی ــه عن ــورس ب ــازمان ب ــتان س ــامانه س ــام در س ــت ن ــا ثب می بایســت ب

ــد. ــدام نمای ــادار اق ــورس و اوراق به ــازمان ب ــه ای از س ــت حرف ــذ صالحی ــه اخ ــبت ب نس

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

نحوه عضویت سهامداران در هیات 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 

جهــت کســب اطالعــات بیشــتر می توانیــد
بگیریــد تمــاس   1569 شــماره  بــا 


