
 

 

                       

 بفروشیم؟سهام عدالت چیست؟ چطور آن را بخریم و 

از آن موقعی بیشتر داغ شد که پای این سهام به بورس باز شد. ورود  سهام عدالت بحث

ی دارندگان و حتی جاماندگان آن هم اندازهسهام عدالت به بورس همانا و سیل سواالت بی

خرید و فروش »، «قیمت، ارزش و سود سهام عدالت چقدر است؟» :همان. سواالتی مثل

ها هنوز خیلی« تکلیف جاماندگان سهام عدالت چیست؟»، «ه است؟سهام عدالت چگون

هم مطرح شد و یک  آزادسازی سهام عدالت جواب این سواالت را نگرفته بودند که بحث

است به  در این مقاله تصمیم گرفته اخبار بورس  .سوال دیگر به این سواالت اضافه شد

کنیم و به این سوال مهم تمام این سواالت پاسخ بدهد. به همین خاطر از صفر شروع می

 .دهیم که اصال سهام عدالت چیست و مشموالن آن چه کسانی هستندو اساسی پاسخ می
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 سهام عدالت چیست؟
گذاری تواند آن را خرید و فروش کند. اما دلیل نامی آن میی بهاداری است که دارندهسهام همان ورقه

 ی بهادار به سهام عدالت چیست؟این ورقه

لق گرفته درآمد جامعه تعهای دولتی است که به اقشار کماین سهام در واقع بخشی از سهام شرکت
است. در واقع چیزی است مثل یارانه. این طرح در دولت نهم اجرایی شد. مشخص است که هدف 

درآمدهای جامعه بوده است و حاال رنگ و رویی تازه به خودش گرفته پشت این طرح، حمایت از کم
 .است

 :کنیمبا هم چند هدف مهم دیگر این سهام را مرور می

 های نیازمندانوادهتامین استقالل بیشتر برای خ 
 ها از طریق بازارهای مالیکاهش حمایت مالی مستقیم دولت از این افراد و سوددهی به آن 
 های دولتیسازی شرکتتسریع روند خصوصی 
 های دولتی بین مردمتقسیم مقدار بیشتری از سهام 
 تقسیم ثروت 

ها، نفت و گاز های خودروسازی، فوالد، بیمه، بانک، نیروگاهسهام عدالت، سهام بخش پرتفوی در
 .شوددیده می

ی اول، سهام عدالت به برخی از بندی شدند، سرانجام در مرحلهپس از اینکه افراد جامعه دهک
ن بیکار واگذار شد. این واگذاری مشموالن تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگا

 .و در چهار استان کشور انجام شد ۱۳۸۵قبل از سال 

 نگاهی به تاریخچه سهام عدالت
هامان دانیم. اما خیلیگیری سهام عدالت میمان کم و بیش چیزهایی از داستان شکلتقریبا همه

هم بود که رئیس جمهور اطالع نداریم که اصال چه شد که بحث سهام عدالت مطرح شد. در دولت ن
های دولتی را مطرح کرد. با موافقت رهبر ای به رهبر، پیشنهاد واگذاری سهام شرکتبا ارسال نامه

 .سرانجام سهام عدالت تصویب شد

هایی را بر اساس ی اصلی این بود که این سهام به چه کسانی تعلق بگیرد. برای این کار فرممسئله
 ۱۳۹۱تا  ۱۳۸۶بندی را انجام بدهند. تقریبا از سال خش کردند تا دهکبندی شغلی میان مردم پگروه

ها در پایگاه داده ثبت شد. در ها تکمیل شوند و پس از آن اطالعات این فرمطول کشید تا این فرم
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ها را پر کرده بودند سهام عدالت را دریافت نکردند و این مسئله این میان برخی از کسانی که فرم

 .ان سهام عدالت را کلید زدمبحث جاماندگ

 ۴۹ها به شرکت برای این طرح انتخاب شده بودند. اما در نهایت تعداد این شرکت ۸۵در ابتدا 
تشکیل شد، سود سهام عدالت را تا آن زمان  ۱۳۹۰ی ای که در اواسظ دههشرکت رسیدند. در جلسه

یز شود، به حساب دولت واریز تر به جای اینکه به حساب مردم واربررسی کردند. این سودها پیش
ی دولت گرفت. با توجه به میزان سودی که وارد خزانهداران تعلق میبه سهام DPS شد و در قالبمی

های ود. در بخشهایی به مردم واگذار ششده بود، نهایتا تصمیم گرفته شد که سهام چه شرکت
 .های سهام عدالت را ببینیدتوانید پرتفوی شرکتبعدی می

 مشموالن سهام عدالت چه کسانی هستند؟
شود. در قسمت قبل از مشموالن سهام تر مطرح میها که بگذریم یک سوال اصلیاز این بحث

که در هنگام  های زیر کسانی هستندعدالت حرف زدیم. اما این مشموالن چه کسانی هستند؟ گروه
 :اعطای سهام عدالت، مشمول دریافت این اوراق شدند

 افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 
 عشایر 
 روستاییان 
 کارگران فصلی و ساختمانی 
 های اجرایی و بازنشستگانکارمندان دستگاه 
 خبرنگاران 
 زنان سرپرست خانوار 
 طالب 
 خادمان مساجد 

 جاماندگان سهام عدالت
ی سود سهام عدالت به دارندگان پرداخت شد، جاماندگان به تکاپو که اولین مرحله ۱۳۹۶از سال 

دانستند که ها هم سردرگم بودند و نمیافتادند که بروند دنبال گرفتن این سهام. در این میان خیلی
چه باید بکنند. اکنون دوره مجاز ثبت نام برای دریافت سهام عدالت تمام شده است و مشموالن 

 .توانند آن را دریافت کنندنمی جدید
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های اصلی جاماندگان سهام عدالت برای اختصاص سهم طبق آخرین اخبار سهام عدالت، گروه

اند. بر این اساس ها هم همسو با دولت از این طرح حمایت کردهاند و مجلسیمشخص شده
قرار است در فاز اول  میلیون مشمول سهام عدالت جامانده وجود دارد و ۲۰شود که تخمین زده می

 :میلیون نفر سهام عدالت اختصاص یابد ۱۰برای 

 

 

 

مشخص  ۱۴۰۱ سال در جاماندگان به عدالت سهام اعطای راهکاری برای ۱۴۰۰در روزهای پایانی سال 
های شد. بر این اساس دولت موظف است که از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت

( قانون اجرای ۲( ماده )۲( و )۱های )های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروهدولتی در بنگاه
ادماه خرد ۲۵( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )سیاست

 :و اصالحات و الحاقات بعدی آن، سهام عدالت را به افراد زیر واگذار کند ۱۳۸۷
 )مددجویان جامانده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره 
 مددجویان سازمان بهزیستی کشور 
 اندتمام افرادی که از سهام عدالت برخوردار نشده 

 سهام عدالت متوفیان
روند چیست؟ آید. تکلیف سهام عدالت افرادی که از دنیا میمییک سوال دیگر هم این وسط پیش 

شود. پس سهام عدالت هم در واقع دارایی متوفی است که بعد از درگذشت او، به وارث منتقل می
توانند ظرف یک الی دو ماه به دفاتر خدمات پیشخوان دولت مراجعه کنند و از این اتفاق ورثه می

گذاری مرکزی انجام بدهند. مطابق قواعد ارث، ورثه ریق شرکت سپردهفرایند انتقال سهام را از ط
 :ی زیر باشندممکن است یکی از سه دسته

 ها(پدر و مادر، اوالد )فرزندان( و اوالِد اوالد )نوه 
 هااجداد، برادر و خواهر و اوالد آن 
 هاها و فرزندان آن، داییها، عموها، خالههاعمه 

مال شده جاماندگان سهام عدالت را استیفا کنیم از طریق منابع پایدار حق پایتالش می
 ۱۰میلیون جامانده سهام عدالت داریم و درصددیم برای  ۲۰کنیم. بر اساس آمار، 

ها برقرار [ سهام عدالت آن۱۴۰۱میلیون نفر منابع را در نظر بگیریم و برای سال آینده ]
 .شود

 ]خبر مطالعه[ /۱۴۰۰ دی ۲۶ / مجلس اقتصادی کمیسیون سخنگوی مرحبا، غالمرضا
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توانند وراث سایر طبقات خورد؟ هر یک از ورثه در هر طبقه میچه دردی می بندی بهاما این طبقه

االرث و سهام عدالت محروم کنند. در این میان زن و شوهر استثنا هستند و با را از دریافت سهم
 .برندشان از سهام عدالت ارث میی سهمتمام طبقات به اندازه

 االرث ورثه سهام عدالتمیزان سهم

کنند. اما اگر فرد االرث و سهام عدالت را دریافت میشان یک ششم از کل سهمر هر کدامپدر و ماد
رسد. اگر فرزندی متوفی مرد باشد و فرزندی داشته باشد، یک هشتم سهام عدالتش به همسرش می

چه متوفی زن باشد و فرزند داشته باشد، نداشته باشد، این میزان به یک چهارم خواهد رسید. چنان
االرث شوهر یک دوم رسد. اگر فرزندی در کار نباشد، سهمچهارم از سهام عدالت به شوهر می یک

 .خواهد بود

برند. اگر تمام فرزندان متوفی دختر یا در میان فرزندان هم دختران نصف پسران از ارث سهم می
باید گفت که از پدر  ها همشان با هم برابر خواهد بود. در مورد نوهشان پسر باشند، میزان سهمتمام

برند. البته شرط دارد. شرطش هم این است که پدر و مادرشان، موقع فوت یا مادرشان ارث می
 .متوفی در قید حیات بوده باشند و قبل از تقسیم امول و سهام عدالت از دنیا رفته باشند

ای هم که فرزند وهبرد. نفرزند دختر متوفی )چه پسر باشد و چه دختر(، سهم مادرش را به ارث می
   .پسر متوفی باشد )چه پسر باشد و چه دختر( سهام عدالت را از پدرش به ارث خواهد برد

 ارزش سهام عدالت
شود منظورمان این است که ببینیم نمادهای موجود در وقتی صحبت از ارزش سهام عدالت می

اند بر ارزش این سبد تهاند و در مجموع چقدر توانسپرتفوی سهام عدالت چقدر سودسازی کرده
شرکت هستند که در این میان  ۴۹اضافه کنند. به طور کلی مشموالن سهام عدالت در واقع سهامدار 

ها درصد سهامداری شرکت دیگر غیربورسی هستند. هر کدام از شرکت ۱۳شرکت بورسی هستند و  ۳۶
هزار  ۵۳۰ی سهام عدالت ها را براتوانید درصد سهام شرکتمختلفی دارند که در جدول زیر می

توانید ببینید که تعداد و درصد آن نیز شرکت بورسی را می ۳۶تومانی ببینید. در این جدول نام 
 .مشخص شده است

 کل از درصد تعداد دارایی نام
 ۰.۱۷ ۱۸ گروه سرمايه گذاری توسعه صنعتی ايران

 ۰.۲۰ ۱۸ پارس سويچ
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 ۰.۰۱ ۳ سرمايه گذاری رنا

 ۱۳.۲۴ ۱۲۶۰ صفهانفوالد مبارکه ا
 ۲.۹۳ ۱۴۰۰ بانک صادرات ايران

 ۰.۱۸ ۸ صنايع سيمان دشتستان
 ۰.۲۷ ۱۶ پست بانک ايران

 ۳.۵۴ ۱۷۸۸ بانک تجارت
 ۰.۷۸ ۱۱۴ پااليش نفت بندر عباس

 ۲.۸۰ ۲۰۴ مديريت پروژه های نيروگاهی ايران_مپنا
 ۱.۵۲ ۲۹۹ فوالد خوزستان
 ۰.۲۰ ۱۲ سيمان داراب

 ۰.۹۱ ۵۷ رانآلومينيوم اي
 ۰.۷۶ ۹۴ فوالد آلياژی ايران

 ۰.۲۱ ۴۳ بيمه دانا
 ۲۴.۶۲ ۲۲۹۲ صنايع پتروشيمی خليج فارس

 ۶.۹۰ ۲۲۹ معدنی و صنعتی چادر ملو
 ۴.۰۸ ۱۲۴۰ بانک ملت

 ۱.۸۳ ۴۱ پتروشيمی جم
 ۰.۱۰ ۴۷ ايران خودرو

 ۰.۰۲ ۲۲ کارخانجات مخابراتی ايران
 ۸.۱۷ ۴۷ پتروشيمی مارون

 ۳.۶۱ ۱۶۱ و صنعتی گل گهرمعدنی 
 ۱.۳۸ ۳۹ پااليش نفت تبريز

 ۱.۷۹ ۳۰۳ پااليش نفت اصفهان
 ۰.۴۵ ۴ پااليش نفت شيراز

 ۱.۶۱ ۲۳۹ مخابرات ايران
 ۰.۴۹ ۴ پااليش نفت الوان
 ۴.۷۱ ۱۰۴۸ پااليش نفت تهران

 ۰.۰۲ ۱ مهندسی حمل و نقل پتروشيمی
 ۰.۴۸ ۴۷ پتروشيمی شهيد تندگويان

 ۰.۴۰ ۳۸ خليج فارس فجر انرژی
 ۱.۲۱ ۱۰۳ کشتيرانی جمهوری اسالمی ايران

https://akhbarbourse.com/
https://t.me/akhbarboursecom
https://twitter.com/akhbarboursecom
https://www.aparat.com/akhbarboursecom
https://www.instagram.com/akhbarbourse_com/


 

 
 

 سهام عدالت چیست؟ چطور آن را بخریم و بفروشیم؟ 6

 
 ۰.۰۲ ۹ نيرو ترانس

 ۰.۰۷ ۳۹ سايپا
 ۱۰.۳۴ ۱۴۷۵ ملی صنايع مس ايران

ی سجام یا درگاه یکپارچه توانید در همان سامانهبرای به دست آوردن ارزش سهام عدالت هم می
 .آن را مشاهده کنید

 با هم فرق دارد؟ چرا ارزش سهام عدالت مشموالن
قدر این مسئله جای سوال دارد باید خواهید بدانید منشا این سوال چیست و چرا اصال ایناگر می

کردند قرار بود ارزش برگردیم به چند سال قبل. همان موقع که سهام عدالت را به مشموالن واگذار می
ها به صورت از محل سود شرکتسال، این مبلغ  ۱۰آن برابر با یک میلیون ناموت باشد و در مدت 

رسید، تنها نیمی از این یک میلیون ناموت  ۱۳۹۵سال گذشت و سال  ۱۰قسطی تامین شود. اما وقتی 
میلیون نفر از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد  ۶ها تسویه شده بود. حدود از محل سود شرکت

 .ها شد یک میلیون ناموتآن درصدی گرفتند و نهایتا ارزش سهام عدالت ۵۰و بهزیستی، تخفیف 

ی مبلغ را هم واریز کند که ماندهداران فرصت دادند که هرکسی تمایل دارد باقیاما به باقی سهام
داران، هزار ناموت. تعداد کمی از افراد این کار را کردند و به همین خاطر، بیشتر سهام ۵۰۰برابر بود با 

هزار تومانی، سهام  ۵۳۲های ها هم به جای برگهبعضی هزار تومانی دارند. البته ۵۳۲سهام عدالت 
ناموت از محل سود سهام، برای  ۴۰,۰۰۰مبلغ  ۱۳۹۵هزار تومانی دارند. چون در سال  ۴۹۲عدالت 

شان اضافه بعضی از دارندگان به صورت نقدی واریز شد اما برای بعضی دیگر به تعداد سهام عدالت
 .عدالت است سهام مشموالن سهام میزان تفاوت یشد. این تمام قضیه

 شود؟سود سهام عدالت چقدر است و چطور واریز می
ی این بخش دانید سود سهام عدالت چقدر است و روش دریافت آن چیست، مطالعهاگر نمی

طور که در جدول باال دیدیم، پرتفوی سهام عدالت متشکل از تواند به شما کمک کند. همانمی
دهد که سهامداران عدالت هم مثل سایر مختلف بورسی است که این مسئله نشان مینمادهای 

سهامداران، هم در سود و هم در زیان این سهام شریک هستند. پس با توجه به سودسازی این 
ها، مبلغ سود هم متفاوت است. این را هم بدانید که سود سهام عدالت برای هر فرد به طور شرکت

 .شود. یعنی مثل یارانه نیست که مبلغ کل به حساب سرپرست خانوار واریز شودجداگانه واریز می

شان شماره شبای حساب خودشان را اند، هر کدامدر حقیقت افرادی که در این طرح ثبت نام کرده
شان را ثبت گذاری مرکزی شماره حساباند یا در شرکت سپردهسازی اعالم کردهبه سازمان خصوصی

شود. یعنی نیاز به هیچ اقدام خاصی نیست و سودها به همین شماره حساب واریز میاند که کرده
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بندی اعالم شده واریز خواهد شد. البته ممکن است در هردوره سودها به صورت سودها طبق زمان

 .ای واریز شودمرحله

واریز شده از ابتدای آزادسازی سهام عدالت، چند مرحله از سود این سهام به حساب دارندگان آن 
تا  ۱۳۹۵هزار تومانی بازه زمانی  ۵۳۲توانید جزئیات سود سهام یک میلیون تومانی و است که می

 :را در جدول زیر مشاهده کنید ۱۳۹۹

 ۱۳۹۹سود سال  ۱۳۹۸سود سال  ۱۳۹۷سود سال  ۱۳۹۶سود سال  ۱۳۹۵ سال سود عدالت سهام ارزش
 ناموت ۱,۰۸۱,۰۰۰ ناموت ۴۰۰,۰۰۰ ناموت ۲۰۵,۰۰۰ ناموت ۱۷۵,۰۰۰ ناموت ۱۵۰,۰۰۰ تومانی ۱,۰۰۰,۰۰۰
 ناموت ۵۷۷,۰۰۰ ناموت ۲۰۲,۷۰۰ ناموت ۱۰۲,۵۰۰ ناموت ۹۳,۱۰۰ ناموت ۷۹,۸۰۰ تومانی ۵۳۲,۰۰۰

 
 

 

 چند نکته در مورد سود سهام عدالت
 .در مورد سود سهام عدالت و جدول باال الزم است چند نکته را بیان کنیم

، منظورمان این است که سهام عدالت در سال ۱۳۹۹گوییم سود سال اول از همه اینکه وقتی می
هزارناموت سودسازی کرده است. اما تاریخ پرداخت این سود و رقم دقیق آن پس از  ۵۷۷، ۱۳۹۹

شود. شود که معموال به انتهای سال بعد موکول میهای مالی مشخص میبسته شدن صورت
 .پرداخت شد ۱۳۹۹، در سال ۱۳۹۸طور که سود سال همان

سود به مشموالن سهام عدالت ی مهم دیگر این است که سودسازی، لزوما به معنای واریز نکته
شود که کنند اما پرداخت سود موقعی انجام میها سودسازی مینیست. درست است که شرکت

گذاری مرکزی واریز کنند. های فعال در پرتفوی سهام عدالت، سودشان را به شرکت سپردهشرکت
در واریز سود به شرکت ها افتاد. جایی که برخی از شرکت ۱۳۹۸ی این اتفاق برای سود سال نمونه
گذاری مرکزی اهمال کردند و به همین دلیل سود این سال، در دو مرحله پرداخت شد؛ بخش سپرده

 .]کامل شرح [ ۱۴۰۰و بخش دوم در تیرماه سال  ۱۳۹۹اول در اسفند سال 
 سامانه در را معتبری شبای شماره باید ،۱۳۹۹ عدالت سهام سود دریافت عدم صورت در

 حساب اگر چنینهم شود. واریز تانحساب به سود تا کنید وارد عدالت سهام یا سجام
 سود دارد امکان هم است بوده بلندمدت یا امضایی دو ارزی، راکد، مسدود، تانبانکی

برای دریافت جدیدترین اخبار و اطالعات در مورد سهام عدالت این لینک را دنبال 
 عدالت سهام اخبار آخرین :کنید
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 توانیدمی سود، واریز عدم از اطمینان از پس باشد. نشده واریز تانبرای عدالت سهام

 .کنید دریافت را سودتان و اقدام معتبر شبای رهشما اعالم به نسبت

 منظور از آزادسازی سهام عدالت
ترین مسائل یکی دو سال اخیر است چیست؟ تا اما منظور از آزادسازی سهام عدالت که یکی از مهم

ها ، سهام عدالت اصال در بورس قابل خرید و فروش نبود. یعنی سهام عدالت از سال۱۳۹۹قبل از سال 
گرفت. اما ها قرار میر اختیار مشموالن قرار گرفته بود و سود آن به صورت ساالنه در اختیار آنقبل د

بود که با تصمیم دولت قرار بر این شد که این سهام آزاد شود تا در بورس هم قابل  ۱۳۹۹در سال 
رتبط با آن معامله باشد. به این ترتیب شرایطی را فراهم کردند که افرادی که از بورس و مسائل م

چنین کسانی که هیچ اقدامی شان را مدیریت کنند. همآوردند بتوانند خودشان داراییسر در می
 .ها در نظر گرفتانجام ندادند، سیستم به طور پیش فرض روش مدیریت غیرمستقیم را برای آن

 روش های آزادسازی سهام عدالت
خواهیم کمی با جزئیات بیشتر یم. اما حاال میتا اینجا زیاد در مورد آزادسازی سهام عدالت حرف زد

به این مسئله بپردازیم و بگوییم که دو روش آزادسازی سهام عدالت چیست. به طور کلی دو روش 
 .برای آزادسازی سهام عدالت مطرح شد که یکی روش مستقیم است و دیگری روش غیرمستقیم

ماند که دیریت کنند. درست مثل آن میشان را مدر روش مستقیم، سهامداران خودشان باید سهام
سهامداری با  ۱۰۰شما به طور مستقیم سهام شرکتی را در بورس خریداری کرده باشید و صفر تا 

کند. درست است که خودتان مالک سهم هستید، خودتان باشد. در روش غیرمستقیم شرایط فرق می
ذاری استانی سهام عدالت است. یعنی های سرمایه گی شرکتهمه مدیریت سهام به عهدهاما با این

 .ها به نمایندگی از طرف سهامداران، مدیریت آن را در دست خواهند گرفتاین شرکت

آوردند هایی که از بورس سر در نمیهمان موقع که بحث آزادسازی سهام عدالت مطرح شد، خیلی
ین بازار آشنایی داشتند روش چنان روال قبلی را انتخاب کنند. اما کسانی که با اتصمیم گرفتند هم

 .شان را مدیریت کنندتوانند سهاممستقیم را انتخاب کردند و حاال خودشان می

 تعیین روش مدیریت سهام عدالت
اگر سهام عدالت دارید و االن به دنبال این هستید که روش سهامداری خودتان را انتخاب کنید، باید 

 ۲۹که آخرین مهلت انتخاب روش آزادسازی سهام عدالت،  اید. چرابگوییم خیلی دیر به فکر افتاده
توانست این کار را انجام دهد. این کار در آن بود و بعد از آن دیگر کسی نمی ۱۳۹۹خردادماه سال 
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انجام شد و کسانی که سهامدارای مستقیم را انتخاب کردند، دیگر  samanese برهه از طریق سامانه

 .ندارند امکان برگشت به روش غیرمستقیم

اما تکلیف کسانی که هیچ کاری نکردند چیست؟ سیستم برای آن دسته از دارندگان سهام عدالت که 
شان را انتخاب نکردند، روش غیرمستقیم را در نظر گرفت. پس اگر شما هم روش مدیریت سهام

تان تکلیفدانید اید و نمیسهام عدالت دارید و در طول دوران سهامداری خودتان هیچ کاری نکرده
چیست، مطمئن باشید که روش سهامداری شما غیرمستقیم است. در انتهای هر سال، سود سهام 

 .تان واریز خواهد شد و نیازی به ثبت نام در سجام و داشتن کد بورسی هم نداریدبه حساب

های استانی سهام عدالت منتقل شد. یعنی که سهام افراد در روش مدیریت غیرمستقیم، به شرکت
گیرند. فعال دیگر امکانی برای انتخاب ها مدیریت این سهام را به عهده میمدیران این شرکت

های مدیریت سهام نیست و باید صبر کنیم تا ببینیم مسئوالن چه تصمیمی در این باره روش
 .گیرندمی

 ارتباط بین سهام عدالت و شرکت های سرمایه گذاری استانی
فهمیم که آید، میشرکت های سرمایه گذاری استانی به وسط میوقتی در بحث سهام عدالت اسم 

بحث در مورد مدیریت غیر مستقیم سهام عدالت است. در بخش قبلی گفتیم که افرادی که روش 
شان را کنند، در واقع با این کار مدیریت سهامغیرمستقیم را برای مدیریت سهام عدالت انتخاب می

شان فقط یک شرکت سرمایه گذارند. به این ترتیب در سبد سهامدر اختیار شرکت های استانی می
 .گذاری استانی خواهند داشت

بعد از آزادسازی سهام عدالت، شرکت های سرمایه گذاری استانی مدتی فرصت داشتند تا بعد 
ها قابل معامله شود. این مسائل با فراز وارد بورس یا فرابورس شوند و سهام آن هسرمای افزایش از

ها را ببینید، باید به خواهید وضعیت معامالت این شرکتهای فراوانی همراه بود. اگر میو نشیب
ها اکنون مراجعه کنید. نماد این شرکت http://www.tsetmc.com سایت بورس اوراق بهادار به آدرس

است. مثال نماد شرکت سرمایه گذاری « وس»ها در بورس قابل مشاهده است و دو حرف اول آن
نام دارد. البته برخی از این نمادها االن قابل معامله نیستند و مدتی است  وسکرمان استان کرمان

 .ها انجام نشده استکه خرید و فروشی در آن
 
 
 
 

 ۱۴۰۰در آذرماه سال  عدالت سهام استانی گذاری سرمایه های شرکت وضعیت آخرین
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  صندوق بازارگردانی اختصاصی سهام عدالت
خورد این است یکی از مسائلی که در شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به چشم می

تواند ایی چندانی با بازار بورس ندارند و همین مسئله میها معموال آشنکه سهامداران این شرکت
حلی راه عدالت سهام بازارگردانی صندوق  .های هیجانی و برهم خوردن تعادل بازار شودباعث فروش

بود که برای جلوگیری از افت قیمت سهام عدالت و تثبیت آن تصویب شد. تشکیل این صندوق به 
گذرد. ها میسال از عمر آن ۱۵دلیل بازنگری و اصالح برخی از قوانین بازار سرمایه است که بیش از 

سهام عدالت بخش  در آن زمان تنها کارگزاران رسمی در این بازار فعالیت داشتند، اما اکنون دارندگان
 .ها هم در نظر گرفته شوددهند که باید حقوق آنای از فعاالن این بازار را تشکیل میعمده

 کارت اعتباری سهام عدالت
هایی بود که همزمان با آزادسازی بحث آن مطرح شد. کارت اعتباری سهام عدالت هم از آن طرح 

بود که سهامداران توانستند این  ۱۳۹۹سال  منتهی با چند ماه فاصله اجرایی شد. سرانجام اواخر
کارت را از طریق دو بانک ملی و تجارت دریافت کنند. اما اصال منظور از کارت اعتباری سهام عدالت 

شان چیست؟ این کارت برای آن طراحی شد که دارندگان سهام عدالت به دلیل مشکالت مالی سهام
شان، اعتبار ریالی دریافت کنند. بر این اساس مرا نفروشند و به جای آن معادل ارزش روز سها

شان را در قالب کارت اعتباری تسهیالت از ارزش سهام ٪۶۰توانند تا سقف دارندگان این کارت می
 .دریافت کنند

اند در دسترس است و هم برای کسانی این طرح هم برای افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده
توانند اند. البته سهامداران مستقیم در صورتی میم عدالت را برگزیدهکه آزادسازی غیرمستقیم سها

این کارت را دریافت کنند که هیچ سهمی را نفروخته باشند. این طرح در حقیقت یک طرح تشویقی 
شاهد  ۱۳۹۹برای جلوگیری از فشار فروش شدیدی بود که در آغاز آزادسازی سهام عدالت در تابستان 

 .آن بودیم

 

 وش فروش سهام عدالتر
به لحاظ قانونی امکان فروش سهام عدالت فراهم است، اما در واقعیت چنین نیست. آن دسته از 

ی باال امکان فروش اند، فعال به دلیل عرضهدارندگان سهام عدالت که روش مستقیم را انتخاب کرده
هم در بیشتر موارد با تعلیق  هاندارند. چون عمال خریداری برای این سهام وجود ندارد. غیرمستقیم

 توانید مقالهمند شد، میلت بهرهتوان از وام سهام عدابرای آگاهی از این که چگونه می
 .را مطالعه کنید «عدالت سهام اعتباری کارت دریافت آموزش»
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از سهام  ٪۶۰اند. به هر حال فعال فقط امکان فروش های سرمایه گذاری استانی مواجه شدهشرکت

 .توانید بفروشیدباقیمانده را نمی ٪۴۰عدالت وجود دارد و 

 اید، قبل از هر چیز باید وارد سامانه سجام شوید و در ایناگر روش غیرمستقیم را انتخاب کرده
جا و تان مراجعه کنید. در آنبگیرید و به سایت کارگزاری بورسی کد نام کنید. سپس بایدسایت ثبت
تان را ثبت کنید ، باید نماد استانی خودتان را انتخاب کنید و درخواستناظر کارگزار تغییر در قسمت

توانید به پنل تا نمادتان ظرف مدت حداکثر دو روز به پرتفوی اضافه شود. بعد از آن است که می
 .تان را بفروشیدتان مراجعه کنید و سهامکارگزاری

توانید هم از اید برای فروش آن میوش مدیریت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کردهاگر هم ر
ی توانید وارد سامانهکردید اقدام کنید. هم میطریق بانکی که قبال سود سهام را از آن دریافت می

ها سامانه فروش تان را ثبت کنید. بیشتر کارگزاریکارگزاری موردنظرتان بشوید و سفارش فروش
تان ها با کد ملی و کد پیگیری که به تلفن همراهاندازی کردند که ورود به آنام عدالت را راهسه

 .پذیر استشود امکانپیامک می

شان فروخته در این میان، کسانی که از فروش سهام عدالت پشیمان شدند، در صورتی که هنوز سهام
 سهام فروش درخواست لغو مکانشان را حذف کنند. چرا که اتوانند سفارشنشده است، می

 .شان را نگه دارندچنان سهامتوانند با انجام این فرایند همفراهم است و از این رو افراد می عدالت

 ت یا فروش آن؟ کدام بهتر است؟نگهداری سهام عدال
پرسند. اگر خاطرتان باشد این یک سوال مهم است که احتماال تمام دارندگان سهام عدالت آن را می

هزارتومانی ارزشی  ۵۳۰در اوج روزهای سبز بازار، ارزش سهام عدالت خیلی باال رفت و حتی سهام 
هترین کار این است که دست نگه دارید و رسد بمیلیون ناموت پیدا کرد. به نظر می ۲۰باالتر از 

 .شودتان را نفروشید. این سهام را با دید بلندمدت نگه دارید که ارزش آن به مرور زیاد میسهام

 روش های استعالم سهام عدالت به صورت اینترنتی
ه شان از چشان چقدر ارزش دارد و پرتفویدانند که اصال سهامبسیاری از سهامداران عدالت نمی

نمادهایی تشکیل شده است. باز هم یک سوال دیگر و آن اینکه روش های استعالم سهام عدالت 
توانید به یکی ارزد و جزئیات آن را ببینید، میتان چقدر میچیست. برای اینکه بفهمید سهام عدالت

 .از سه روش زیر عمل کنید

https://akhbarbourse.com/
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  samanese روش اول: مراجعه به سایت
 https://www.samanese.ir/ اید به سامانه الکترونیکی سهام عدالت به آدرسدر این روش اول از همه ب

توانید صورت وضعیت دارایی خودتان را مشاهده کنید. پس از ورود وارد شوید. در این سایت می
کنید تا بعد از گذراندن چند مرحله بتوانید ی ورود به سامانه کلیک به این آدرس، باید روی دکمه

 .پرتفوی سهام عدالت خودتان را ببینید

 

بعد از اینکه روی این دکمه کلیک کنید، تصویری مطابق شکل زیر را خواهید دید که توضیحاتی راجع 
این دهد. بعد از اینکه با دقت به مقررات سامانه الکترونیکی سهام عدالت را در اختیارتان قرار می

« پذیرممطالب فوق را مطالعه نموده و می»رسد که تیک گزینه توضیحات را خواندید، زمان آن می
 .ی ادامه کلیک کنیدرا بزنید و روی دکمه
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تان را در کادر شوید. در این مرحله الزم است کد ملیی زیر هدایت میبا انجام این کار، به صفحه
ی یتی را هم در کادر مشخص شده درج کنید و در آخر روی دکمهمربوطه وارد کنید. سپس باید کد امن

 .ادامه کلیک کنید
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شود، نام و نام خانوادگی سهامدار را از میان فهرست اسامی تان باز میای که مقابلحاال در پنجره

 .ی ادامه کلیک کنیدانتخاب کنید و روی دکمه

 

ی ادامه کلیک درتان را انتخاب کنید و روی دکمهی قبلی، این بار از میان اسامی نام پمثل مرحله
 .کنید
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 .ی ادامه کلیک کنیدها انتخاب و روی دکمهحاال سال تولدتان را از میان گزینه

 

ی درست را انتخاب کنید و روی این آخرین مرحله احراز هویت برای ورود به سامانه است. گزینه
 .ی ادامه کلیک کنیددکمه
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طالعاتی را که در تمام مراحل قبلی انتخاب کردید یک بار دیگر خواهید دید. اگر در این مرحله، ا

را انتخاب کنید. اما اگر مغایرتی « تایید و ورود»ی سمت راست یعنی چیز درست است دکمههمه
کلیک کنید. در این حالت باید تمامی مراحل قبلی را از اول انجام « اصالح»ی بینید روی گزینهمی

 .بدهید

 

تان را ببینید و از جزئیات آن مطلع توانید داشبورد اطالعاتی سهامپس از انجام تمام مراحل باال، می
بینید که اولی و آخری غیرفعال است. اولی مربوط به روش شوید. چهار کادر را در این صفحه می

این تصویر  آزادسازی سهام عدالت است که در حال حاضر دیگر امکان تغییر آن وجود ندارد. در
ی سهام عدالت، روش مستقیم را انتخاب کرده است. کادر آخر هم مربوط مشخص است که دارنده

 .به شماره تلفن همراه است که امکان تغییر آن وجود ندارد
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شود تان باز میای مطابق تصویر زیر برایوقتی روی باکس دوم در تصویر قبلی کلیک کنید، صفحه
توانید ی چاپ گزارش هم میتان را ببینید. با انتخاب گزینهورت وضعیت سهامتوانید در آن صکه می

 .یک خروجی از این صفحه بگیرید
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توانید اطالعات شماره شبایی را که در ی اصلی که کلیک کنید میو در نهایت در کادر سوم صفحه

 .اید ببینیدسایت درج کرده

 

 روش دوم: از طریق سامانه سجام
توانیم به پرتفوی سهام هم می سجام سامانه ی که در باال آن را توضیح دادیم، از طریقبه جز سایت

مان دسترسی داشته باشیم. برای این کار باید به سامانه سجام به عدالت
 .مراجعه کنیم https://www.sejam.ir/ آدرس
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ی مشخص شده یعنی سهام عدالت کلیک کنید. این گزینه شما را به سامانه استعالم و روی گزینه
 .کندهدایت می https://sahamedalat.ir/ آزادسازی سهام عدالت به آدرس

 

 .ای مطابق تصویر زیر را خواهیم دیدی مشاهده دارایی سهام عدالت، صفحها انتخاب گزینهب
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ی کلیک کنید تا صفحه« متوجه شدم»ی ی اطالعات مندرج در این بخش، روی دکمهپس از مطالعه
 .زیر را ببینید

 

ی دریافت هتان را در کادر مشخص شده وارد کنید. سپس روی دکمدر این صفحه، باید کد ملی
پیامک اعتبارسنجی کلیک کنید و سپس کد تصویری را در کادر وارد کنید. به این ترتیب یک کد به 

 .شوداید پیامک میشماره همراهی که آن را قبال در سامانه ثبت کرده
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ی تایید پیامک موردنظر را دریافت خواهید کرد. ممکن است این مرحله کمی بعد از فشردن دکمه
د و مجبور باشید چند مرتبه آن را تکرار کنید. سرانجام وقتی کد را دریافت کردید، آن را در طول بکش

 .کادر زیر وارد کنید
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طور که در تصویر هم مشخص است، توانید وارد سایت شوید. همانی ورود، میبا انتخاب دکمه

داد، آخرین قیمت روز معامالتی های پرتفوی سهام عدالت را به تفکیک نام دارایی، تعتوانید داراییمی
 .قبل به لایر، جمع ارزش ریالی سهام عدالت و درصد از کل پرتفوی را ببینید

 

توانید تمام سودهایی را که تا به حال به شما تعلق گرفته است، در منوی وضعیت واریز سود هم می
ست. دقت کنید که بینید مشخص اطور که در تصویر میمشاهده کنید. جزئیات این سودها همان

بییند که پس از تعیین وضعیت آزادسازی سهام عدالت به شما تعلق در این قسمت سودهایی را می
 .اندگرفته
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توانید برخی اطالعات را مطابق تصویر چنین با انتخاب گزینه مشاهده و ویرایش پروفایل هم میهم
 .ویرایش کنید

 

ز این طریق هر دو قابل ویرایش هستند و امکان تغییر بینید که شماره شبا و شماره موبایل امی
 .ها در این صفحه وجود داردآن
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 روش سوم: از طریق درگاه یکپارچه ذی نفعان
تان کمک توانید از آن برای دسترسی به سهام عدالتیک روش دیگر هم در اینجا وجود دارد که می

به  سرمایه بازار نفعان ذی یکپارچه درگاه بگیرید. برای این کار ابتدا باید وارد
شوید. پس از وارد کردن کد ملی، رمز عبور و کد امنیتی، با انتخاب  https://ddn.csdiran.ir/ آدرس
توانید وارد درگاه شود که با وارد کردن آن در کادر مربوطه، میتان ارسال میمکی برایی ورود پیادکمه

 .یکپارچه ذی نفعان شوید

 

ی سهام عدالت در باالی ای مطابق شکل زیر خواهید دید. با کلیک روی گزینهبا انجام این کار صفحه
 .توانید سبد دارایی خودتان را مشاهده کنیدصفحه، می
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ها ندارد که روش انتخابی شما برای مشاهده دارایی سهام عدالت چیست. هر کدام از روش تفاوتی
کنند تا بتوانید جزئیاتی از این سهام را مشاهده شان نهایتا به شما کمک میرا که انتخاب کنید، همه

 .کنید

 جمع بندی
موالن، یعنی اقشار سال قبل دولت آن را به مش ۱۰سهام عدالت ورقه بهاداری است که بیشتر از 

درآمد جامعه اختصاص داد. در آن زمان اوراق سهام عدالت به صورت رایگان بین مشموالن توزیع کم
های حاضر در پرتفوی سهام سال ارزش این اوراق از محل سود شرکت ۱۰شد. قرار بود که بعد از 

بعد از مدتی اعالم کردند عدالت تامین شود که تنها نیمی از آن انجام شد. به همین خاطر بود که 
تان یک میلیونی شود. کسانی که این کار را التفاوت این مبلغ را پرداخت کنید تا سهام عدالتمابه

تر پرداخت نکردند، وقتی به شان یک میلیون است و کسانی که مبلغی اضافهکردند االن ارزش سهام
هزار تومانی است. آزادسازی سهام  ۵۳۰ها بینند که سهام آنسایت سهام عدالت مراجعه کنند می

باعث ورود این سهام به بازار بورس شد که طی این فرایند برخی روش مدیریت  ۱۳۹۹عدالت در سال 
 .مستقیم را انتخاب کردند و برخی غیرمستقیم
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 سواالت متداول با پاسخ های کوتاه
 چیست؟ عدالت سهام

درآمد جامعه در نظر گرفت سهام عدالت نام دارد. برای قشر کم ۱۳۸۵اوراق بهاداری که دولت در سال 
 .این سهام در همان سال بین مشموالن توزیع شد

 هستند؟ کسانی چه عدالت سهام مشموالن

های اجرایی و بازنشستگان، خبرنگاران، روستاییان، کارگران فصلی و ساختمانی، کارمندان دستگاه
 زنان سرپرست، خانوار، طالب، خادمان مساجد

 است؟ چقدر عدالت سهام ارزش

هزار تومانی است یا یک میلیون تومانی. ارزش این سهام بسته به سهام  ۵۳۰سهام عدالت یا 
کند. هرچه هایی است که در پرتفوی سهام عدالت قرار دارند. بنابراین هر روز ارزش آن فرق میشرکت
ن عدالت هم سود بیشتری های حاضر در پرتفوی سهام عدالت سود بیشتری بسازند، سهامداراشرکت

 .کنندداریافت می

 چیست؟ عدالت سهام سایت درسآ

/https://samanese.ir 
 ببینم؟ را عدالتم سهام چطور

توانید از طریق چنین میتوانید به سایت اصلی سهام عدالت مراجعه کنید. همبرای این کار می
 .تان را ببییندنفعان بازار سرمایه جزئیات سهامسجام یا درگاه یکپارچه ذیسامانه 

 شود؟می واریز چطور عدالت سهام سود

این سود در پایان سال و از طریق سامانه سجام به شماره حسابی که در این سایت ثبت شده است 
 .شودواریز می

 چه؟ یعنی عدالت سهام آزادسازی

شان را مدیریت کنند. ارندگان سهام عدالت انتخاب کردند که چطور سهامفرایندی است که طی آن، د
توانند خودشان افرادی که روش مستقیم را انتخاب کردند، مثل سهامداران سایر نمادهای بورسی می

شان شان را مدیریت کنند. افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کردند در واقع مدیریت سهامسهام
 .های سرمایه گذاری استانی قرار دادندرکترا در اختیار ش

 کنند؟ دریافت را شانسهام توانندمی چطور عدالت سهام جاماندگان
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هایی در این خصوص وجود دارد زنیای برای این افراد تنظیم نشده است. هرچند گمانههنوز برنامه

طعی در این باره منتشر که ممکن است جاماندگان نیز این سهام را دریافت کنند. ولی هنوز خبری ق
 .نشده است

 شود؟می انجام چطور عدالت سهام فروش

از  ٪۶۰ها فروخت. فعال فقط امکان فروش ها و یا بانکتوان از طریق کارگزاریسهام عدالت را می
 .تان را به صورت کامل بفروشیدتوانید سهاماین سهام وجود دارد و هنوز نمی
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