
 | مشورت sahamedalatفرم  لی+ تکم یثبت نام سهام عدالت با کد مل

مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. سهام عدالت در واقع نوعی از    1384طرح اعطای سهام عدالت نخستین بار در سال  

یارانه محسوب می شود که دولت با هدف توزیع عادالنه ثروت در میان اقشار مختلف جامعه به اجرا گذاشته است. الزم به  

نه سهام نمی باشند و دولت شرایطی را پیشتر برای متقاضیان ثبت نام  ذکر است که تمامی افراد جامعه مشمول دریافت این گو

خواهیم پرداخت.   ثبت نام سهام عدالت با کد ملی در نظر گرفته است. در این مقاله به بررسی کامل شرایط مورد نیاز و نحوه

مراجعه  sahamedalat.ir  مان اعالم رسمی ثبت نام مجدد به سامانه سهام عدالت به نشانی اینترنتیمتقاضیان می بایست در ز

کرده و نام نویسی خود را نهایی نمایند. در صورت عدم دسترسی به سیستم جهت ثبت نام می توانید با کارشناسان مجموعه 

 .تماس حاصل فرمایید )از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد( 9099075307 مشورت به شماره

 زمان ثبت نام مجدد سهام عدالت برای جاماندگان 

طرح اعطای سهام عدالت اولین بار در دولت نهم مطرح گردید که شامل گروه خاصی از مردم می گردید. در بازه زمانی 

د عدم دسترسی به سیستم  مشخص شده برخی از افراد مشمول موفق به ثبت نام گشته و عده ای دیگر بنا به دالیل مختلفی مانن

بار دیگر ثبت نام سهام عدالت برای افراد جا مانده در مجلس    1401و یا عدم آگاهی از ثبت نام جا ماندند. از این رو در سال  

مطرح گردید؛ اما متاسفانه تا کنون اقدامی عملی جهت فراهم سازی بستر مناسب برای ثبت نام جا ماندگان صورت نگرفته  

  .است

ست بدانید که این طرح در حال حاضر در حال بررسی می باشد و به محض اعالم رسمی نام نویسی مجدد، متقاضیان  الزم ا

 .می توانند جزئیات را در سامانه مشورت مطالعه نمایند

 

 .بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید ن سهام عدالتویرایش شماره تلف برای اطالع از چگونگی     
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 سامانه ثبت نام سهام عدالت با کد ملی

راه sahamedalat.ir   سازمان بورس اوراق بهادار، برای تسهیل روند ثبت نام سهام عدالت، سامانه ای را به نشانی اینترنتی

اندازی کرده است. افراد می توانند با در دست داشتن مدارک مورد نیاز، در زمان فعال شدن بخش ثبت نامی این سامانه، جهت  

 .نام نویسی خود به صورت اینترنتی )غیر حضوری( اقدام نمایند

عدالت با کد ملی و یا تلفن   همزمان با اعالم رسمی سازمان بورس و تایید نهایی مجلس، مشمولین می توانند ثبت نام سهام

 .همراه، انجام دهند

 ��  اطالعیه ��

 .فعال نمی باشد sahamedalat.ir توجه داشته باشید که بخش ثبت نام سهام عدالت با کد ملی در حال حاضر در سامانه

  

ه به این سامانه دارایی خود این سامانه دارای امکانات بیشتری نیز می باشد. مشمولین دریافت سهام عدالت می توانند با مراجع

 .را مشاهده نمایند. استفاده از این سامانه بسیار ساده می باشد و تنها کد ملی متقاضی مورد نیاز است

 

ز اهمیت، چگونگی ثبت نام سهام عدالت با کد ملی می باشد؛ چرا که در دوره قبلی ثبت نام، امکان نام نویسی آنالین نکته حائ

و غیر حضوری برای متقاضیان فراهم نبود و در حال حاضر نیز اطالعیه ای مبنی بر نحوه ثبت نام سهام عدالت با کد ملی 

http://sahamedalat.ir/


روند ثبت نام جا ماندگان، این مقاله به روز شده و چگونگی نام نویسی شرح  منتشر نگردیده است. به محض اعالم رسمی آغاز  

 .داده خواهد شد

  

 فرم ثبت نام سهام عدالت

به صورت غیرحضوری  و  ملی  کد  با  عدالت  نام سهام  ثبت  برای  مناسب  بستری  کنون  تا  گفته شد،  تر  پیش  که  همانطور 

ی از قبیل »برای دریافت فرم ثبت نام سهام عدالت می بایست به صورت  )اینترنتی( فراهم نشده است و به همین دلیل سواالت

 .حضوری به چه مرکزی مراجعه کنیم؟ « و یا »چگونه می توان فرم ثبت نام سهام عدالت را تهیه کرد؟« به وجود می آید

اجعه حضوری به مرکز الزم به ذکر است که با غیر حضوری شدن روند ثبت نام سهام عدالت با کد ملی، دیگر نیازی به مر

و یا سازمانی برای تهیه فرم وجود نخواهد داشت و از طریق سامانه ای که اعالم خواهد شد می توان به سادگی فرم مربوطه 

 .را تکمیل و بارگذاری کرد

 �� نکته مهم ��

ردیده است. به محض منتشر نگ 1401تا زمان انتشار این مقاله، اطالعیه ای رسمی مبنی بر ثبت نام مجدد سهام عدالت 

 .اعالم رسمی اطالعیه، راهنمایی ثبت نام در سامانه بروز رسانی خواهد شد

 

 چه افرادی مشمول دریافت سهام عدالت می باشند؟ 



مرحله بین گروه   19دوره های گذشته و بر اساس قوانین و مقررات مصوب شده توسط مجلس اسالمی، طی  سهام عدالت در  

امام خمینی)ره(، سازمان بهزیستی، روستاییان و عشایر، کارگران  امداد  افراد تحت پوشش کمیته  از جمله  های مشخصی 

یع شده است. الزم به ذکر است که در حال حاضر فصلی و ساختمانی، کارکنان و بازنشستگان لشگری و کشوری و . . . توز

 .امکان اعطای سهام عدالت به افراد دیگر وجود ندارد

در اولین دوره نام نویسی برای دریافت سهام عدالت، افرادی بنا به دالیلی از ثبت نام جا ماندند و یا موفق به تکمیل و نهایی  

ماند. دولت برای اینکه فرصتی دوباره به افراد جا مانده دهد، مجددا به    کردن ثبت نام خود نشدند و پرونده آن ها ناقص باقی

 .بررسی این طرح می پردازد و در صورت دریافت تایید نهایی می توان برای ثبت نام سهام عدالت با کد ملی اقدام کرد

 

سه گروه از افراد که در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت، گروه های اصلی جا ماندگان می باشند. این گروه ها عبارتند  

 :از

  :گروه اول ��

متقاضیانی که برای تکمیل فرم ثبت نام سهام عدالت در دوره های گذشته اقدام کرده اند ولی به دلیل مشکالتی که در آن زمان  

 .ند وجود مشکل در سامانه ها، موفق به دریافت این سهام نشده اند و ثبت نام آن ها ناقص باقی مانده استرخ داده مان

 :گروه دوم ��

متقاضیانی که تحت پوشش سازمان های حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی و غیره، بوده اند ولی در زمان ثبت  

بعد از دوره ثبت نام سهام عدالت در این سازمان عضو شده اند و یا پس از پایان فرصت  نام شناسایی نشده اند و یا افرادی که

ثبت نام در خانواده ای که مشمول دریافت سهام عدالت است، متولد شده اند. این افراد مشمول ثبت نام سهام عدالت با کد ملی 

 .می باشند



 :گروه سوم ��

ششم بوده باشند ولی در زمان ثبت نام در دوره اول موفق به تکمیل فرم ثبت    چنانچه افرادی جزو دهک های درآمدی اول تا

نام و شناسایی برای دریافت سهام عدالت نشده اند، می توانند در بازه زمانی در نظر گرفته شده برای ثبت نام جا ماندگان ثبت 

 .نام خود را نهایی کنند

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید ورود مستقیم به سایت بانک سپه برای اطالع از چگونگی     

  

 سنی وجود دارد؟  آیا برای ثبت نام سهام عدالت شرط

گاهی افراد با سواالتی از قبیل »آیا برای ثبت نام سهام عدالت شرط سنی وجود دارد؟« رو به رو می شوند؛ به دلیل پر تکرار 

 .بودن این سوال در این بخش از مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت

سنی برای متقاضیان در نظر گرفته نشده بود و در  الزم به ذکر است که در هیچ یک از دوره های ثبت نام سهام عدالت، شرط  

نتیجه جاماندگان ثبت نام در دوره اول نیز نیازی به مشخص کردن سن خود برای سنجش اینکه آیا در بازه سنی مد نظر قرار 

ی، نام نویسی  دارند یا نه؟ ندارند. همه افراد با هر رده سنی می توانند در صورت اعالم رسمی ثبت نام سهام عدالت با کد مل

 .خود را نهایی نمایند
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ای متقاضیانی که به تازگی  فراموش نکنید که نام نویسی در سامانه سجام برای دریافت کد بورسی، ثبت نام و احراز هویت بر

قصد ثبت نام سهام عدالت با کد ملی دارند، الزامی می باشد. عالوه بر حساب کاربری در سامانه سجام، الزم است تا هر  

متقاضی شماره شبا حساب بانکی به نام خود داشته باشد. در غیر این صورت، امکان ثبت نام برای آن ها، وجود نخواهد  

با کارشناسان مجرب ما در مجموعه داشت. متقاضیان گر یا سوالی مواجه شدند  ابهام و  با  توانند در صورتی که  امی می 

 .)از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد( تماس حاصل فرمایند 9099075307شماره  مشورت به

 .بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید ویرایش اطالعات در سامانه ثنا برای اطالع از چگونگی     

  

 الزم برای ثبت نام سهام عدالت با کد ملی  مدارک

برای ثبت نام در هر سامانه ای الزم است تا افراد برخی مدارک را به صورت فایل پی دی اف به همراه خود، حاضر و آماده 

ده مستثنا نمی  داشته باشند تا بتوانند با سرعت باالتری در سامانه مربوطه نام نویسی نمایند. سامانه سهام عدالت نیز از این قائ

باشد؛ اما در مورد این سامانه یک مشکل وجود دارد. تا کنون ثبت نام سهام عدالت با کد ملی به صورت آنالین صورت نگرفته 

است و به دلیل عدم فراهم سازی بستری مناسب برای ثبت نام، نمی توان لیست دقیقی از مدارکی که ممکن است در روند ثبت  

 .رائه دادنام مورد نیاز باشند ا

 

بهتر است در زمان ثبت نام برخی اطالعات هویتی، شخصی و مدارکی را که اثبات کند شما مشمول این طرح می باشید، 

 .ه و در دسترس داشته باشیدفراهم کرد

به محض اعالم رسمی سازمان اوراق بهادار مبنی بر آغاز ثبت نام سهام عدالت، مدارک مورد نیاز برای نام نویسی در این 

 .مقاله به روز خواهد شد و در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت

https://mashwerat.com/%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ab%d9%86%d8%a7/


  

 اخبار پیرامون سهام عدالت 

 :نام ندارند متقاضیان سهام نیاز به ثبت ان تا پایان سال /واگذاری سهام عدالت به جاماندگ ��

اجرایی شود، متقاضیان توجه    1401طبق آخرین اظهارات مسووالن، واگذاری سهام عدالت برای جاماندگان باید تا پایان سال  

 .های درآمدی است شود و شناسایی مشموالن بر اساس دهک نامی برای سهام عدالت انجام نمی  داشته باشند که ثبت

گوید: اعطای سهام عدالت عالوه   رضا شهبازی، نماینده مجلس شورای اسالمی در خصوص واگذاری سهام عدالت می  علی 

 .شودهای مهم خود دولت نیز محسوب می بر این که خواست مردم است، یکی از خواسته 

وی ادامه داد: در شرایط فعلی جزئیات واگذاری این سهام مصوب شده است که باید دولت هر چه زودتر به آن عمل و سهام 

 .را به افراد واگذار کند و هیچ مانعی برای واگذاری آن تا پایان سال وجود ندارد

 :اصالح پورتفوی سهام عدالت برای اصالح به دولت ارسال شده است ��

گوید: تخصیص    زمان واگذاری سهام عدالت به مردم، می  زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی، درباره  قربان  همچنین حسین

 .بینی شده است و بنابراین فرآیند آن امسال باید انجام شود پیش ۱۴۰۱سهام عدالت به جاماندگان در قانون بودجه 

 .متن اصالحیه به دولت ارسال شده است به گفته وی البته پرتفوی این سهام به اصالحیه نیاز دارد که

  

 خالصه مطلب

راه اندازی کرده   sahamedalat.ir سازمان اوراق بهادار سامانه ای را تحت عنوان سامانه سهام عدالت به نشانی اینترنتی

ا نهایی نمایند.  است تا افرادی که مشمول شرایط دریافت سهام عدالت می باشند به این سامانه مراجعه کرده و درخواست خود ر

وجود ندارد؛ همچنین به افراد جدیدی نیز سهام   ثبت نام سهام عدالت با کد ملی   توجه داشته باشید که در حال حاضر امکان

عدالت اعطا نمی گردد و می بایست فرد متقاضی حتما در یکی از سه گروه اصلی مشول این طرح قرار گرفته باشد. در مقاله  

ل »چه افرادی مشمول دریافت سهام عدالت می باشند؟« پرداختیم و در صورت واجد شرایط نبودن، فوق به بررسی کامل سوا

 .ثبت نام شما ابطال خواهد شد

پس از مطالعه دقیق مقاله فوق، در صورتی که با ابهام و یا سوالی مواجه شدید می توانید با کارشناسان مجرب ما در مجموعه  

طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد( تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید سواالت  )از    9099075307شماره    مشورت به

 .خود را برای ما کامنت نمایید. سواالت شما در کوتاه ترین زمان ممکن از سوی مشاوران ما پاسخ داده خواهند شد

 


