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پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر کارگزاران

جناب آقای جاویدی

نایب رئیس محترم هیأت مدیره و معاون اجرایی

با سالم و احترام؛

پیرو مذاکره با جنابعالی درخصوص ضرورت اطالع رسانی در ارتباط با فروش سهام عدالت مشمولین 

مربوطه، نکات ذیل جهت اطالع رسانی به عموم افراد مورد تاکید میباشد:

سبد سهام عدالت متعلق به مشموالنی که روش مستقیم را انتخاب کردهاند در حال حاضر متشکل از  (١

سهام ٤٩ شرکت است که سهام ٣٦ شرکت آن در بورس قابل معامله بوده و الباقی در حال حاضر در 

بورس وارد نشده و قابلیت معامله را ندارند. بنابراین در حال حاضر امکان ثبت سفارش فروش صرفاً 

درخصوص شرکتهای قابل معامله در بورس فراهم میباشد. در صورت ثبت سفارش، هر یک از سهام 

موجود در سبد متعلق به مشمول به صورت مجزا فروخته شده و واریز وجه آن نیز بصورت مجزا به 

حساب بانکی مشمول صورت میپذیرد. بنابراین ممکن است کل فرآیند فروش سهام عدالت متعلق به 

مشمول در چندین مرحله صورت گرفته و وجوه آن در چندین مرحله به حساب مشمول واریز گردد.

مشمولین جهت فروش سهام عدالت خود میتوانند به یکی از روشهای زیر اقدام نمایند: (٢

الف) ثبت درخواست فروش از طریق مراجعه به سامانههای فروش سهام عدالت شرکتهای کارگزاری 

که فهرست آن در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس seo.ir و کانون کارگزاران به آدرس 

seba.ir ارائه شده است.

ب) مراجعه حضوری به شعب بانکها 

ج) ثبت درخواست فروش از طریق مراجعه به وب سایت بانکها

جهت ثبت سفارش فروش سهام عدالت، داشتن شماره تلفن همراه و شماره شبای حساب بانکی غیر  (٣

مسدود و فعال به نام مشمول ضروری است.
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جهت مشاهده دارایی سهام عدالت و اطالع از شماره تلفن همراه و شماره شبای حساب بانکی،  (٤

 sahamedalat.ir مشمولین میتوانند به سایت سامانه استعالم و آزادسازی سهام عدالت به آدرس

مراجعه نمایند. درصورت مغایرت، مشمولین میتوانند در این سایت نسبت به ثبت تلفن همراه در 

مالکیت خود و یا تغییر شماره شبای حساب بانکی متعلق به خود اقدام نمایند.

مشمولین میتوانند از طریق تماس تلفنی با شماره ١٥٦٩ که به صورت شبانه روزی فعال است از  (٥

وضعیت کارگزار ناظر سهام عدالت خود مطلع شوند. درصورت عدم تعیین قبلی کارگزار ناظر، مشمول 

می تواند به یکی از روش های اعالم شده در بند ٢ مراجعه و نسبت به فروش سهام خود اقدام نماید. 

درصورتی که قبالً مشمول اقدام به انتخاب کارگزار ناظر نموده است ادامه فرآیند فروش سهام عدالت 

صرفاً از طریق همان کارگزار انتخابی میسر خواهد بود.

درصورت نیاز به راهنمایی بیشتر درخصوص فرآیند فروش سهام عدالت مشمولین می توانند به سایت  (٦

سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس seo.ir مراجعه نمایند.

پیشنهاد میگردد در صورت صالحدید موشن گرافیهای مربوط به موضوع فروش سهام عدالت و پاسخ  (٧

به سواالت در این حوزه همانند پایگاه اطالع رسانی سهام عدالت متعلق به سازمان خصوصیسازی باید 

در سایت سازمان، بورسها و کانونها پیادهسازی و در دسترس عموم قرار گیرد.

فرآیند فروش سهام عدالت از مرحله ثبت سفارش مشتری تا پرداخت به شرح پیوست ارائه شده است. (٨

مراتب جهت استحضار جنابعالی حضورتان ارسال میگردد.

رونوشت:
جناب آقای میرزایی  رئیس محترم اداره بازرسی کارگزاران


