مراحل فروش سهام عدالت
پس از آزادسازی سهام عدالت که در ماههای گذشته انجام شد .مراحل زیر را باید انجام داد:
 -1ثبت نام در سامانه سجام به آدرس SEJAM.IR

 -2احررراز هتیررت شرردف در ددررا ر کرردماک اللترین ررر دیلررت یررا کررارگ اریهررای بترسرری ی یررا در نرررماد ر ار متبایررل بررا نررام
EHRAZ.MASKANBOURSE.COM

 -3یرید به سامانه  SAHAMEDALAT.IRی یارد نمتدن شماره لفن همراه (در این سامانه املان بررسی داراییهای سهام یجتد
دارد)

تض ح :در صتر له طی ریزها یا سالهای اک ر از ابتدای سهام عدالت شماره لفن همراه کتد را غ ر دادهاید باید در این سامانه
درکتاست غ ر را اعمال نمای د .که طی  48ساعت به شماره ماس جدید شما پ امر ارسال کتاهد شد.
-4درکتاست دریش که به دی صترک انجام میگ رد:
الف) از طریق بانر که در این صترک ابتدا املان دریش  %30از دارایی سهام املانپذیر میباشد ( .در این ریش بانر اکت ار
دریش  %30دیم را بدین اجازه سهامدار دارد ی پس از مد ی آنرا با اکت ار کتد به دریش میرساند) .
ب) تسط شدف :تسط درکتاست اللترین لی در سامانه کارگ اریها .در این ریش درد یارد یب سایت کارگ اری بانر مسلن
کتاهد شد؛ به قسمت سهام عدالت یارد شده گ ینه یرید برای ایل ن بار را دشرده ی اطالعاک دردی کتد را یارد مینماید.

 -5پس از یرید به صفحه کاربری کتد به قسمت درکتاست دریش یارد میشتد.

 -6نام سهام ،مقادیر آنها ی مبلغ کل داراییها مشدف میباشد .در ریبریی هر نماد باید به صترک کامل مقدار قابل دریش هر سهم
را یارد نمتد .درصد مجاز دریش در این مرحله ا  %60کل سهام میباشد ی مقدار مبلغ دریش نمایش داده شده در باالی جدیل باید
به صفر یا عددی مثبت باشد .پس از درکتاست دریش ا  %60از داراییها گ ینه ثبت درکتاست را لم ل درمای د.

 -7یاری یجه به حساب سهامدار ( به دل ل نتساناک بازار ،دریش سهام مملن است زمانبر بتده باشد).
 -8برای اطالع از دریش سهام کتد می تان د درسایت کارگ اری بانر مسلن ی در قسمت سهام عدالت یا به آدرس
 ، https://maskanse.etadbir.com/پس از یرید به سامانه ،یضع ت درکتاست کتد را در این قسمت بررسی نمتده ی در
صترک مشاهده گ ینه انجام شد ریبریی هر نماد سهمی ،م تتان به قسمت ل ست پرداکتیها مراجعه نمتده ی اریخ دریش سهم کتد
ی مبلغ آن را بررسی نمتده ،پس از دریش سهم ی گذشتن چند ریز ( بسته به عمل اک سپردهگذاری مرک ی ی شرکت ام ن کننده ی
بانر ) زمان برای یاری یجه ن از میباشد ا یجه درکتاستی به حساب شدف یاری گردد.

تض ح :مبالغ دریش  30یا  60درصدی سهام به ه چ عنتان به صترک یر جا به حساب درد یاری ندتاهند شد ،زیرا هر نماد در بازار
سرمایه به صترک جداگانه در نتبت دریش قرار میگ رند ی مبالغ آنها ن در صترک دریش به صترک جداگانه یاری میشتند.

