
تصمیم به   در زمان ثبت نام سهام عدالت بدون آگاهی روش مستقیم یا غیر مستقیم را انتخاب کرده اند و  افرادی

تقاضا کردند تا امکان تغییر روش از مستقیم به غیر مستقیم نیز فراهم شود  ویرایش و تغییر در روش خود نمودند و 

فعال در سال جاری امکان . هستند راهنما ویرایش سهام عدالت مستقیم یا غیر مستقیم  و افراد بسیاری به دنبال

تغییر روش از مستقیم به غیر مستقیم وجود ندارد زیرا اطالعات وی برای دریافت کد بورسی به شرکت سپرده 

گذاری و بورس ارسال می شود اما دولت در حال بررسی این موضوع بوده و در تالش است راهی برای ویرایش 

ما در ادامه مقاله روش مستقیم و غیر مستقیم ر بررسی . برای مردم قرار دهد  سهام عدالت مستقیم یا غیر مستقیم

.کرده و تفاوت های آن را شرح خواهیم داد

 

آزاد سازی سهام عدالت مستقیم یا غیر مستقیم
شرکت  60طرح سهام عدالت برای کمک به افراد کم درآمد جامعه اجرا گردید که در این طرح سهامی از ��

.  امکان آزاد سازی و یا خرید و فروش سهام خود را نداشته و پس از آن آزاد شد 1398دولتی بود و افراد تا سال 

منظور از آزاد سازی این است که افراد در صورت لزوم می . آغاز گردید 99آزاد سازی سهام عدالت از سال 

توانند سهام خود را به فروش برسانند و به عبارت دیگر به سهام عدالت خود به صورت مستقیم یا غیر مستقیم 

حال این پرسش مطرح می شود که کدام روش مناسب تر است و آیا چه تفاوت هایی با هم دارد .دسترسی پیدا نمایند

باید بیان نماییم که راهنما ویرایش سهام . و راهنما ویرایش سهام عدالت مستقیم یا غیر مستقیم به چه صورت م یباشد

عدالت مستقیم یا غیر مستقیم فعال در دستور اجرا شدن نمی باشد و ما را در خصوص معرفی روش مستقیم و غر 

مستقیم در ادامه همراهی نمایید تا زمانی که راهنما ویرایش سهام عدالت مستقیم یا غیر مستقیم در دولت اجرا گردید 

 .به راحتی بتوانید روش مناسب خود را انتخاب نمایید

 

راهنما انتخاب سهام عدالت مستقیم
افرادی که قصد انتخاب روش مستقیم برای آزاد سازی سهام خود دارند می توانند با مراجعه به سامانه �� 

.اقدام به آزاد سازی سهام خود نمایند samanese.irآزادسازی سهام عدالت به نشانی اینترنتی 

سهم خود را آزاد  36در روش مستقیم تمامی دارای فرد در سامانه نمایش داده می شود و فرد می تواند تعدادی از 

.نمیاد

سهم به فرد داده میشود بستگی به دارای فرد متفاوت است و عدد دقیقی برای این موضوع وجود  36تعدادی که از 

.ندارد

.پس از اینکه به روش مستقیم، سهام خود را آزاد کرد حال می تواند آن را بفروشد

*

مراحل آزادسازی سهام عدالت مستقیم

.برای آزاد سازی به روش مستقیم افراد باید مراحل زیر را طی نمایند تا بتوانند سهام خود را آزاد نمایند

:مراحل آزاد سازی به روش مستقیم به شرح زیر است
شوید و با وارد کردن نام کاربری و رمز samanese.irابتدا باید وارد سامانه سهام عدالت به نشانی اینترنتی ��

.عبور خود وارد ناحیه کاربری خود گردید
.سپس در ناحیه کاربری خود آزادسازی سهام عدالت را انتخاب نمایید��

آن را مطالعه کرده و در نهایت تیک . در مرحله بعدی توضیحاتی د رمورد آزاد سازی مشاهده می نمایید��

.موافقت را زده و در نهایت دکمه ثبت روش مستقیم را انتخاب و کلیک نمایید
👈.
👈

https://samanese.ir/


فروش سهام عدالت در روش مستقیم

زمانی که فرد آزاد سازی سهام عدالت خود را به روش مستقیم انتخاب نمود برای فروش آن همان طور که اشاره 

شد باید کد بورسی دریافت نماید و به عبارت دیگر مدیریت تمامی کارهای او اعمم از خرید، فروش و نگهداری بر 

بر اساس اطالعیه های صادر شده افرادی که به روش مستقیم مدیریت سهام خود را . عهده خود فرد قرار می گیرد

درصدی سهام خود خواهند بود و الباقی سهام آنها به مرور و با دستورات و  60بر عهده میگیرند قادر به فروش 

.تصمیمات شورای عالی بورس قابل معامله خواهد شد

افراد برای فروش سهام عدالت خود به صورت مستقیم می توانند از دو طریق اقدام نمایند

مراجعه به بانک��

سامانه های فروش آنالین کارگزاران بورس��

همان طور که در توضیحات دیدید این روش برای افرادی مناسب است که زمان و دانش کافی برای بررسی و 

.تحلیل بورس خود را داشته باشند

نکته مهم دیکر این است که افرادی که ار روش مستقیم برای آزاد سازی سهام خود استفاده می نمایند لزوما نباید آن 

را بفروش برسانند و می توانند با نگهداری سهام خود سود سالیانه دریافت کرده و با افزایش قیمت سهام خود سود 

.بیشتری نیز ببرند

**

نکات انتخاب سهام عدالت مستقیم

پس خوب . همان طور که گفتیم با انتخاب روش مستقیم مسئولیت اداره و ضرر و زیان های سهام با خودتان است

.است به برخی از موارد زیر توجه ویژه داشته باشید
زمانی که روش مستقیم را برای سهام عدالت خود انتخاب می نمایید، محدودیت هایی برای فرذوش و انتقال ��

.وجود دارد و در هر زمان باید اطالعیه های شورای عالی بورس توجه نمایید
این روش را افرادی انتخاب می نمایند که اطالعات خوبی از بازار بورس داشته باشد زیرا سود و زیان این ��

.روش کامال بر عهده خود فرد سهام دار است
اگر قصد دارید از تعدام سهام خود مطلع شوید باید حداقل دوماه از انتخاب روش مستقیم شما گذشته باشد و پس ��

.مراجعه نمایید www.sejam.irاز گذشت آن مدت زمان شما می توانید به سامانه سجام به نشانی اینترنتی 

شرکت بورسی را بر عهده گرفته   سهام 35اگر روش مستقیم را برای سهام خود انتخاب کردید باید روش اداره ��

الزم به یادآوری می باشد راهنما ویرایش سهام عدالت . و البته از تمامی سود و مزایای آن نیز بهره مند گردید

.مستقیم یا غیر مستقیم فعال وجود ندارد و در بهتر است در انتخاب روش آزاد سازی بسیار دقت نمایید

راهنما انتخاب سهام عدالت غیر مستقیم

یکی دیگر از روش های انتخاب سهام خود روش غیر مستقیم می باشد که می توانید از این طریق سهام خود را 

.آزاد نمایید
در روش آزاد سازی غیر مستقیم بر خالق روش مستقیم، سهام به فرد به طور مستقیم داده نمی شود و این سهام ��

به شرکت های سرمایه گذاری استانی منتقل شده و برای هر فرد متناسب با سهم خود از شرکت سهام و سود خواهد 

.برد



نکات انتخاب سهام عدالت غیر مستقیم

تا اینجای مقاله با روش های مستقیم و غیر مستقیم آشنا شدیم و دانستیم فعال راهنما ویرایش سهام عدالت مستقیم یا 

غیر مستقیم وجود ندارد و افراد در صورت انتخاب روش مستقیم دیگر امکان ویرایش و تغییر به روش غیر مستقیم 

حال با برخی از مزایای انتخاب روش عیر مستقیم آشنا خواهیم شد. نمی باشد
با انتخاب روش غیر مستقیم، دیگر شما درگیر تحلیل های بورسی نخواهید شد و تمامی این وظایف بر عهده ��

.شرکت سرمایه گذاری استانی می باشد
با انتخاب روش غیر مستقیم شما می توانید بخشی از سهام عدالت غیر بورسی خود را تحت نظارت شرکت های ��

.سرمایه گذاری استانی به فروش برسانید

این روش بهترین راه حل برای افرادی است که دانش کافی در این حوزه را ندارند و میزان ریسک در دنیای ��

.بورس را به حداقل می رسانند

**

اخبار راهنما ویرایش سهام عدالت مستقیم یا غیر مستقیم
شرط واریز سود سهام عدالت اعالم شد��

صاحبان سهام . سود سهام عدالت همیشه به صورت سجامی واریز می شود و نیاز به مراجعه به مکان خاصی نیست

عدالت که سود سهام عدالت سال های گذشته را دریافت نکرده اند، می توانند ابتدا با مراجعه به 
.مشمول بودن خود را چک کنندsahamedalat.ir سایت

چگونه در سامانه سجام ثبت نام کنیم؟| خبر مهم برای بورسی ها و دارندگان سهام عدالت ��

افراد برای دریافت کد بورسی باید در سامانه جامع اطالعات مشتریان که به اختصار سامانه سجام نامیده می شود 
مراجعه کرده و گزینه ثبت نام را انتخاب کنند،  www.sejam.irثبت نام کنند، به همین علت باید به نشانی اینترنتی 

فعال راهنما ویرایش سهام عدالت .سپس شماره همراه خود را ثبت و کد تایید را وارد و نوع مشتری را تعیین کنند

.مستقیم یا غیر مستقیم وجود ندارد

خالصه مطلب

تا به امروز . می باشند راهنما ویرایش سهام عدالت مستقیم یا غیر مستقیمبسیاری از افراد به دنیال راهی برای 

روشی برای ویرایش سهام عدالت از طریق مستقیم و یا غیر مستقیم وجود ندارد و در حال بررسی توسط دولت می 

ما در این مقاله توضیحات کاملی رد خصوصی آزاد سازی به روش های مستقیم و غیر مستقیم بیان . باشد

شما عزیزان در صورت داشتن هرگونه سوال در خصوص راهنما ویرایش سهام عدالت مستقیم یا غیر  .کردیم

برای دریافت مشاوره کافیست از تلفن ثابت با شماره . مستقیم می توانید با مشاوران مجرب این سامانه تماس بگیرید

.ارتباط برقرار نمایید 9099075307


