
 | مشورت  میمستق نکی+ ل یاطالعات سهام عدالت با کد مل  شیرایراهنما و

 انیعادالنه ثروت در م   عیبا هدف توز  ارانهیشود و همانند    یاز مردم م  یروه خاصاست که شامل گ  یسهام عدالت طرح

ابتدا در سامانه سهام عدالت به نشان  نیا  افتیدر  یشود. برا  یجامعه اجرا م  ریپذ   بی طبقات آس   ی سهام الزم است تا در 

پس    ایو    دییثبت نام ممکن است اطالعات خود را به اشتباه وارد نما  ند. در طول رودییثبت نام نما samanese.ir ینترنتیا

توان اطالعات مورد نظر   یصورت چطور م  ن یدر ا د،یخود را داشته باش یچون شماره شبا یاطالعات رییقصد تغ یاز مدت

 یبتوانند به سادگ  انیا متقاضت  م یرا ارائه داده ا  یاطالعات سهام عدالت با کد مل  شیرایمقاله راهنما و  نیداد؟ در ا  رییرا تغ

به آن    یتوجه  یدارد چرا که در صورت ب  ییباال   تیاطالعات اهم  شیرایو و  ی. بروز رسانندینما  جاد یالزم را ا  راتییتغ

  ستمیبه س   ایو    دیاطالعات خود با مشکل مواجه شد  شیرایو  ی در ورود به سامانه رخ دهد. چنانچه برا  یممکن است مشکالت

تلفن   قی)تنها از طر  9099075307با کارشناسان مجرب ما در مجموعه مشورت به شماره    دیتوان  ید، مینداشت  یدسترس

 .دیینما ییثابت و بدون گرفتن کد( تماس گرفته و درخواست راهنما

 

 

 

 

 samanese.ir | سامانه سهام عدالت یمعرف

 

را تحت عنوان سامانه   یسامانه ا  ران یا  یاسالم یجمهور یساز  ی طرح سهام عدالت، سازمان خصوص یاز آغاز اجرا پس

  ه یاطالع  یریگیپ  یسهام بتوانند برا  نیا  افتیدر  نیکرد تا مشمول  یراه انداز samanese.ir ینترنتیا  یسهام عدالت به نشان

سواالت و ابهامات   یتوانند پاسخ تمام  ی سامانه م  نی. افراد با مراجعه به اندیماسامانه مراجعه ن  نیها و انجام امور مختلف به ا

 .رندیسامانه را فرا بگ  نیمهم است که نحوه کار با ا زیعلت ن نیبه هم ابند،یخود را ب

 

  ایو    ریینسبت به تغ  ازیافراد بتوانند در صورت ن  ستیبا  یسامانه درج شده است و م  نیسهام داران در ا  یشخص  اطالعات

را به صورت    یاطالعات سهام عدالت با کد مل  شیرایدر ادامه مقاله راهنما و  زین  لیدل  نیآن ها اقدام کنند؛ به هم  حیتصح

 .داد میارائه خواه یریتصو

 

سهام عدالت،    هیاول  ییدارا  زانیتوان به ثبت شماره شبا، ثبت شماره تلفن همراه، مشاهده م  ی سامانه م  نیامکانات ا  گرید  از

مقاله   نیا  یتا انتها  د،یباش  یم  یسازمان خصوص  نیاز سهامداران ا  زیم عدالت و ... اشاره کرد. چنانچه شما ن سها  یآزادساز

 .دیهمراه ما باش

 

 

 

 

 .دیکن کیمربوطه کل نکیل یبر رو  میمستق ریغ ای میسهام عدالت مستق شی رایمشاهده راهنما و یبرا     



 

 

 

 

 شماره شبا - یاطالعات سهام عدالت با کد مل شیرایو راهنما

 

پرداخت.   میشماره شبا خواه ش یرایو  یبه شرح چگونگ  ،یاطالعات سهام عدالت با کد مل شی رایبخش از راهنما و  نیاول در

کرد که هر دو روش ذکر خواهد شد.    حیو تصح  شیرایتوان شماره شبا را و  یکه به دو روش م  دیدر ابتدا الزم است بدان

اطالعات از    شیرایبوده و روش دوم و samanese.ir سامانه  قیراطالعات سهام عدالت از ط  شیرایش اول راهنما ورو

 .دیمقاله همراه ما باش یباشد. تا انتها یم sahamedalat.ir سامانه قیطر

 

گردد. پس از ورود   samanese.ir ینترنتیا  یسهام عدالت به نشان  ی وارد سامانه اصل  یروش اول الزم است تا متقاض  در

. هم دیی»ثبت شماره شبا سهام عدالت« را انتخاب نما  نهیسمت راست صفحه گز  یاز منو  ست یبا   یخود، م  یبه پنل کاربر

 .دیده رییسپس شماره شبا سهام عدالت خود را تغ و دیکن کی»مشاهده« کل نهی گز یبر رو دیتوان یم نیچن

 

 

 

 

 :هیاطالع    

 

 .دیشماره شبا سهام عدالت شو رییوارد بخش تغ مای مستق دیتوان یمربوطه م  نکیل یوبر ر کیکل با

 

 

 

 

 ن یدر ا  د،یمواجه شو  ریز  امیهمانند پ   یامیشماره شبا سهام عدالت، با پ  ریینکته: گاه ممکن است پس از ورود به بخش تغ         

شما    ی روش دوم برا  ،یطیشرا  نی. در چندییاصالح نما  ایو    رییروش تغ  ن یخود را به ا  یشماره شبا   دیتوان  یصورت نم

 .مناسب خواهد بود

 



فعال بوده باشد، در   ریشما کم رنگ و غ  ی»ثبت شماره شبا بانک سهام عدالت« برا  نهیممکن است گز  نینکته: هم چن        

شرح داده خواهد    یبخش بعدروش دوم که در    زیحالت ن  نی. در ا دیده  رییخود را تغ  یشماره شبا  دیتوان  ینم  زیحالت ن  نیا

 .باشد یشد، مناسب شما م

 

 

 

 

 .دیکن  کیمربوطه کل نکیل یبر رو  مشاهده نحوه ثبت نام سهام عدالت جاماندگان یبرا     

 

 

 

 

 شماره شبا سهام عدالت در سامانه استعالم سهام عدالت  رییتغ

 

سامانه استعالم سهام عدالت به    قیاز طر  یاطالعات سهام عدالت با کد مل  شیرایبخش از مقاله به ارائه راهنما و  نیا  در

که امکان   یبوده و به افراد  میمستق  یروش مخصوص سهام دار  نیپرداخت. ا  میخواه sahamedalat.ir ینترنتیا  ینشان

 .دهد یاطالعات را م حیتصح صتخود را در روش اول نداشتن، فر  یشماره شبا رییتغ

 

 :دیکن یرا ط ریخود الزم است تا مراحل ز یشماره شبا شیرایو و حیتصح یبرا    

 

 یسهام عدالت به نشان  یاستعالم و آزادساز  تیشماره شبا سهام عدالت در ابتدا الزم است تا وارد سا  شیرایو  یبرا    

 .دیینما کیسهام عدالت« کل یی»مشاهده دارا نهیگز  یبر رو ری. سپس مانند تصودی شو sahamedalat.ir ینترنتیا

 

 «یاعتبار سنج  امکیپ  افتی»در   نهی گز  یخود را در کادر مشخص شده وارد کرده و بر رو  یسپس الزم است تا کد مل    

 .دیینما  کیکل

 

 .شد دیخواه یوارد مرحله بعد د«یی»تا نهیگز کیداده شده در کادر مربوطه و کل شی نما یتیبا وارد کردن کد امن    

 

شود را در کادر مربوطه وارد    یم  امکیرا که به شماره شما پ  یشش رقم  یمرحله، الزم است کد اعتبار سنج  ن یدر ا    

 .دیینما کی»ورود« کل نهیگز یو سپس بر رو دیینما



 

سهام عدالت خود را به صورت   ییارزش دارا  دیتوان  یشد. با ورود به پنل م  دیخود خواه  یوارد پنل کاربر  تیدر نها    

»مشاهده    نهیگز  یسمت راست صفحه بر رو  یخود الزم است تا از منو  یشماره شبا  رییتغ یبرا  ی. ولدییبروز مشاهده نما 

 .دیی نما کیکل ل«یپروفا شیرایو و

 

که در مقابل    ش«یرای»و  نهیگز  ی الزم است تا بر رو  ،یاطالعات سهام عدالت با کد مل  شیرایگام از راهنما و  ن یدر آخر    

 .دیبرسان انیمرحله را به پا ن یرا وارد کرده و ا دیجد ی. شماره شبادیکن  کیقرار دارد، کل یبانک  یشماره شبا

 

 

 

 

با مشاوران ما در در مجموعه مشورت   دیتوان  یم  د،یرو به رو شد  یابهام  ایاز مراحل فوق با مشکل و    کیچنانچه در هر      

 .دییتلفن ثابت و بدون گرفتن کد( تماس حاصل فرما قی)تنها از طر 9099075307به شماره 

 

 

 

 

 .دیکن  کی مربوطه کل نکیل ی بر رو مشاهده نحوه ثبت نام سهام عدالت در سجام   یبرا     

 

 

 

 

 ه تلفن شمار - یاطالعات سهام عدالت با کد مل شیرایو راهنما

 

که    دیباشد. توجه داشته باش  یداد، شماره تلفن همراه م  رییتوان در سامانه سهام عدالت تغ  یکه م  یاز اطالعات  گرید  یک ی

 .باشند یبه سامانه ثبت احوال متصل م مای اطالعات مستق  نیباشند چرا که ا ی نم رییقابل تغ یتیاطالعات هو

 

شماره    حینحوه تصح  یبه بررس  ،یاطالعات سهام عدالت با کد مل  شیراینما وگفته شد، در بخش دوم راه شتریکه پ   همانطور

 .دیمقاله همراه ما باش یتا انتها د،یباش یشماره تلفن م رییتغ  ازمندیپرداخت. اگر ن میتلفن همراه به دو روش متفاوت خواه

 



 :شماره تلفن همراه - یاطالعات سهام عدالت با کد مل شیرایراهنما و نیاول    

 

بررس     به  اول  روش  عنوان  تغ  یبه  اصل  ریینحوه  سامانه  در  همراه  تلفن  نشان  یشماره  به  عدالت   ینترنتیا  یسهام 

samanese.ir دیرا در مرورگر خود جستجو کرده و وارد سامانه شو ینترنتیآدرس ا نیپرداخت. ا میخواه. 

 

و   نیقوان ستیبا یاز ورود به سامانه م شیکه پ دیباشد. توجه داشته باش ی»ورود به سامانه« م نهیانتخاب گز  یگام بعد    

»ادامه«    نهیگز  یو سپس بر رو  دییداده شده را فعال نما  شینما  کیرا مطالعه کرده و ت  یساز  یمقررات سازمان خصوص

 .دیکن  کیکل

 

خود   یبه پنل کاربر  دیتوان  یم  ر،ینشان داده شده در تصو  یتیسهام دار و کد امن  یبا درج شماره مل  یدر مرحله بعد    

 .دیوارد شو

 

مانند: نام پدر، سال تولد سهام دار و    ی . اطالعاتدییاطالعات سهام دار را وارد نما  یالزم است تا برخ  یدر مرحله بعد    

 .دییه شماره شناسنامه شما نشان داده نشد، عالمت ~ را انتخاب نماکه چنانچ دیشماره شناسنامه. توجه داشته باش

 

آن ها الزم است تا صحت   قیدق  یمرحله به شما نشان داده خواهد شد. پس از بررس نیدر ا د یکه وارد کرده ا یاطالعات    

سمت چپ صفحه،   یز منوشد که الزم است ا  دیوارد سامانه سهام عدالت خواه  تی . سپس با موفقدیینما  دییاطالعات را تا

 .دیی»ثبت شماره تلفن همراه« را انتخاب نما نهیگز

 

را    د یخود و سپس شماره جد  ی شماره تلفن همراه باز خواهد شد. الزم است در ابتدا شماره قبل  رییبخش فرم تغ  ن یدر ا    

 .دیکسب نما نانیشماره تلفن شما اطم یسهام عدالت از صحت و درست ستمیتا س دییوارد نما

 

 ینترنتیا  یشما در سامانه سهام عدالت به نشان  دیشماره تلفن جد  ر«،یی»ثبت و تغ  نهی با انتخاب گز  ،یانیدر مرحله پا    

samanese.ir خواهد کرد رییتغ. 

 

 

 

 

 .دیکن کیکل مربوطه نکیل  یبر رو سهام عدالت ینام کاربر یمشاهده نحوه رفع مشکل فراموش یبرا     

 



 

 

 

 :شماره تلفن همراه - یاطالعات سهام عدالت با کد مل شیرایراهنما و نیدوم    

 

شماره تلفن همراه    شیرایو و  حینحوه تصح  یبه بررس  یاطالعات سهام عدالت با کد مل  شیرایبخش راهنما و  نیدر دوم     

 .پرداخت میخواه sahamedalat.ir ینترنتیا یسامانه استعالم سهام عدالت به نشان قیاز طر

 

  امکیپ  افتی»در  نهیفرد سهام دار را در کادر مربوطه وارد کرده و سپس گز   یالزم است تا کد مل  یدر مرحله بعد    

 .دیرا انتخاب کن «یاعتبار سنج

 

 

 

 

  .دییشود، وارد نما ینشان داده م ریرا که در تصو یتیمرحله کد امن نیدر ا    

 

   :مرحله دو حالت رخ خواهد داد  نیکردن مراحل فوق، در ا یبا سپر    

 

سهام   یبرا دییفرد سهام دار تطابق داشته باشد، کد تا یکه شماره تلفن همراه وارد شده با کد مل یحالت اول: در صورت    

 .که وارد کرده است، ارسال خواهد شد یدار به همان شماره تلفن

 

تحت عنوان   یغامیفرد سهام دار تطابق نداشته باشد، پ  ی تلفن همراه وارد شده با کد ملکه شماره    ی حالت دوم: در صورت    

خود    تیشماره تلفن همراه در مالک   دیتوان  ی ورود به سامانه م  یو شماره تلفن همراه درج شده مطابقت ندارند. برا  ی»کد مل

 .داده خواهد شد شی.« نمادییاشاهکار( را وارد نم سی )منطبق با سرو

 

دکمه »وارد کردن شماره«   یمطابقت نداشته باشد، الزم است بر رو یو یچنانچه شماره تلفن همراه سهام دار با کد مل    

 .دیینما  کیکل

 



سهام دار تطابق    یرا که با کد مل  یدیو شماره تلفن جد  دییداده شده را وارد نما  شینما  ریسپس الزم است تا کد تصو    

 .دیکن کی»ارسال« کل نهیگز یدارد، در کادر مربوطه درج کرده و بر رو

 

  ق یاز طر  ندهیساعت آ  48  یدرخواست ط   جهی. نتدیثبت گرد  تیتحت عنوان »درخواست شما با موفق   یغامی پ  تیدر نها    

شماره تلفن شما به اتمام خواهد    رییتغ  مرحله، روند  ن یکردن ا  ی کرد. با ط  دیخواه  افتی.« دردیبه اطالع خواهد رس  امکیپ

  .دیرس

 

 

 

 

 

 

 

 اطالعات  شیرایمشکل ورود به سامانه سهام عدالت با و حل

 

کن  پس است سوال  عدالت، ممکن  سهام  نام  ثبت  م  دیاز  دارا  یکه چگونه  سامانه  ییتوان  کرد؟  مشاهده  را   سهام عدالت 

sahamedalat.ir یباشد، البته تنها برا  یسهام عدالت م  ییمشاهده دارا  یبرا  یشده بود، سامانه ا  یمعرف  زی ن  شتریکه پ 

سامانه با    ن یگام ممکن است در زمان ورود به ا  ی اند. ول  دهیبرگز  د سهام خو  یآزاد ساز  یرا برا   میکه روش مستق  ی افراد

 ست؟یه چحالت چار نی. در ادیسهام خود را مشاهده کن ییدارا دیو نتوان  دیمشکل مواجه شو

 

. دییبه روز نما  د،یخود را که در زمان ثبت نام وارد کرده بود  یشود که اطالعات شخص  یم   شنهادیمشکل پ  ن یرفع ا  یبرا

مجددا   دیتوان  یچون: شماره تلفن، شماره حساب، شماره شبا( م  یاطالعات سهام عدالت )اطالعات  شیرایو و  یبا بروزرسان

با کارشناسان ما در   د،یخود را مشاهده کن یها ییدارا دین روش همچنان نتوانستیانجام ا . اگر بادیخود را مشاهده کن ییدارا

ما    نی. مشاوردییتلفن ثابت و بدون گرفتن کد( تماس حاصل فرما  قی)تنها از طر  9099075307مجموعه مشورت به شماره  

 .خواهند کرد ییشما را به دقت راهنما

 

 

 

 

 .دیکن  کی مربوطه کل نکیل یرو  بر یمشاهده نحوه ثبت نام سهام عدالت با کد مل یبرا     

 



 

 

 

 سهام عدالت  رامونیپ اخبار

 

 :باشند اریسهام عدالت هوش قیاز طر ینسبت به کالهبردار انیکرمانشاه        

 

 در گروه  نکهیا  انیبفتا مراجعه و با    سیبه پل  یاریگذشته شهروندان بس  یاظهار کرد: در روزها  یکسان  یسرهنگ عل    

 ،یها جعل  امیپ  نیاند که ا  کرده  افتینام سهام عدالت در بر ثبت  یمبن  ییها  امیپ  یاجتماع  یها و دوستانه در شبکه  یکار  یها

 .بوده است یبانک  عاتسرقت اطال یترفند کالهبرداران برا

 

ها را به دست گرفته و    آن   یشبکه اجتماع   یاز کاربران دسترس  یابتدا با جلب اعتماد بعض  یبریافزود: مجرمان سا  یو    

 زین   انیکنند، قربان  ی نام سهام عدالت ارسال م  بر ثبت  یمبن  ینک یل  یدوستانه و کار  یها  گروه  یها در تمام  سپس با اکانت آن

برنامه نصب و    کیکنند و سپس    یم  کیکل  نکیل  یند بر روا  کرده  افتیخود در  انیآشناها توسط    امیکنند پ   یکه تصور م

اطالعات  افتیمنظور در درگاه به  نیتوجه داشت ا دیگردد با یم یبه مخاطب معرف هیاول یپرداخت وجه یبرا یدرگاه جعل

 .شده است یو به دنبال آن برداشت وجه از حساب افراد طراح یبانک  یها حساب

 

به شهروندان تصر  یفتا  سیپل  سیرئ     هشدار  در  کرمانشاه  هوش  حیاستان  کاربران  در   اری کرد:  خبر  گونه  هر  باشند 

سهام    تیورود به سا  یدنبال کرده و برا  یرسم  یها  رسانه  قیپرداخت سود سهام عدالت تنها از طر  اینام و    خصوص ثبت

در   یارسال  یها  نکیل  یکردن بر رو  ک یمشابه و کل  یها  تیمعتبر است و از ورود به سا samanese.ir عدالت آدرس

 .کنند زیشدت پره به  یاجتماع یها شبکه

 

 

 

 

 مطلب خالصه

 

برابر ثروت توسط دولت    عی از جامعه بوده و با هدف توز  یباشد که تنها شامل اقشار خاص  یم  ارانهیعدالت همانند    سهام

مراجعه کرده و درخواست   samanese.ir ینترنتیا  ینشانتوانند به سامانه سهام عدالت به    یاجرا شده است. افراد مشمول م

اگر    ی ثبت نام اعالم نشده است. ول  ی برا  یدیکه در حال حاضر مهلت جد  دیسهام عدالت دهند. البته توجه داشته باش  افتیدر

چرا   د،یسامانه آشنا گرد  نیاطالعات خود در ا  شی رایخوب است تا با نحوه و  د،یطرح هست  نیا  نیش یشما از ثبت نام کنندگان پ

و    ییشود و قادر به مشاهده دارا  یشما م  یمشکل در پنل کاربر  جادیاطالعات سبب ا  یمواقع عدم بروز رسان  یکه در بعض



ا ارائه  ر  ی اطالعات سهام عدالت با کد مل  شیرایمقاله راهنما و  ن یدر ا  زیعلت ن  نیبود. به هم  دیخود نخواه  ییدارا  افتیدر  ای

  ه ب  د،یشماره تلفن بود  ایخود مانند شماره شبا، شماره حساب و    یاطالعات شخص  رییبه تغ  لیکه تما  یتا در مواقع  میداده ا

 .دیالزم را انجام ده راتییتغ  دیبتوان ییراهنما نیبا کمک ا یسادگ

 

با    دیتوان  یم  د،یرو به رو شد  یابهام  ایاطالعات با سوال و    شیرایمقاله چنانچه در رابطه با و  نیا  قیاز مطالعه دق  پس

تلفن ثابت و بدون گرفتن کد(   قی)تنها از طر  9099075307کارشناسان و مشاوران خبره ما در مجموعه مشورت به شماره  

  ن ی. سواالت شما در کوتاه تردیسیما بنو   یت براخود را در قسمت کامن  تسواال   دیتوان  یم  نی. همچن دییتماس حاصل فرما

 .کارشناسان ما پاسخ داده خواهند شد یزمان ممکن از سو

 

 

 

 

 


