
 

 

 

 

فراموشی  نام کاربری و رمز عبور برای انجام کلیه عملیات سهام عدالت الزم و ضروری می باشند اما بسیاری از سهام داران با مشکل

 .روبه رو هستند رمز ورود سهام عدالت

 .به همین دلیل در این مقاله نحوه بازیابی رمز ورود سهام عدالت را شرح می دهیم تا مشکل بسیاری از این افراد برطرف شود

همچنین یادآور می شویم امکان دریافت مشاوره از مشاوران مجرب مشورت نیز در خصوص فراموشی رمز ورود سهام عدالت و یا 

 .تماس بگیرید 9099075307 دارد که برای این کار تنها کافی است از تلفن ثابت با شماره هریک از مراحل بازیابی این رمز وجود

 اسامی کارگزاری های رسمی سهام عدالت

تاکنون برای شما هم پیش آمده باشد. به همین دلیل در این بخش از مطلب قصد داریم  فراموشی رمز ورود سهام عدالت شاید مشکل

 .به رفع این مشکل بپردازیم

 sahamedalat.ir سامانه در که بپردازیم عدالت سهام رسمی های کارگزاری اسامی معرفی به است الزم ابتدا کار این  برای انجام

 .از آن ها یاد شده است. این کارگزاری ها به شرح زیر می باشند

 کارگزاری دنیای نوین کارگزاری آگاه
 کارگزاری خبرگان سهام

 
 کارگزاری ملل پویا

 کارگزاری توسعه معامالت کیان اری مفیدکارگز
کارگزاری سرمایه گذاری ملی 

 ایران
 کارگزاری مهرآفرین

 کارگزاری فارابی کارگزاری پارسیان کارگزاری بانک صادرات ایران کارگذاری نماد شاهدان

 کارگزاری بانک رفاه کارگران کارگزاری سهم آشنا
 کارگزاری اقتصاد بیدار

 
 

حال که با اسامی کارگزاری های رسمی این سهام آشنا شدید باید بگوییم پس از ثبت نام در هریک از کارگزاری های جدول فوق، 

 .در صورت فراموشی رمز ورود سهام عدالت می توان به بازیابی این رمز پرداخت

https://mashwerat.com/فراموشی-رمز-ورود…م-عدالت-کارگزاری/
https://mashwerat.com/فراموشی-رمز-ورود…م-عدالت-کارگزاری/
https://mashwerat.com/فراموشی-رمز-ورود…م-عدالت-کارگزاری/


 

 

 

 .کلیک کنید فراموشی نام کاربری سهام عدالت برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

 نحوه بازیابی رمز عبور کارگزاری در هنگام فراموشی رمز ورود سهام عدالت

تمامی افراد دارای سهام عدالت برای سرمایه گذاری، مشاهده و یا خرید و فروش سهام عدالت خود نیازمند نام کاربری و رمز عبور و 

 .کد بورسی هستند و گاهی ممکن است این اطالعات را به علت های مختلف فراموش کنند

ند می توانند به سایت اصلی کارگزاری مورد ثبت نام خود مراجعه برای بازیابی این اطالعات افرادی که در کارگزاری ثبت نام کرده ا

 .نمایند و درخواست خود را مبنی بر بازیابی اطالعاتی مانند رمز ورود سهام عدالت در قسمت پشتیبانی رمز فراموش شده ثبت کنند

 

 

 

https://mashwerat.com/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa/
https://mashwerat.com/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa/


 

 

 

 

 

ده کرده و پس از آن که اطالعات آن ها توسط همچنین این افراد می توانند از پشتیبانی تلفنی کارگزاری مورد ثبت نام خود نیز استفا

 .کارگزاری تایید شد رمز عبور خود را از طریق پیامک یا پست الکترونیک دریافت کنند

  

 .کلیک کنید ویرایش شماره تلفن سهام عدالت برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

  نحوه بازیابی رمز عبور سهام عدالت در کارگزاری آگاه

از طریق کارگزاری خود به بازیابی رمز  همانطور که گفته شد پس از آن که دچار فراموشی رمز ورود سهام عدالت شدید می توانید

 کلی طور به اما کنیم می بررسی را آگاه کارگزاری در عدالت سهام عبور رمز بازیابی نحوه اینجا در ما عبورتان بپردازید. به عنوان مثال

 .ید طی شوندبا زیر مراحل ها کارگزاری تمامی طریق از رمز این بازیابی برای عدالت سهام ورود رمز فراموشی از پس

 .ابتدا باید وارد سایت کارگزاری شوید که برای این کار می بایست نشانی کارگزاری را در مرور گر خود جستجو کنید

 باتوجه به این که ما قصد داریم به بررسی نحوه بازیابی رمز ورود سهام عدالت در کارگزاری آگاه بپردازیم پس باید وارد

 /https://online.agah.com شویم. 

 

 �� اطالعیه ��

خوددداری  http داشتن آدرس اینترنتی آن توجه کنید و از ورود به سایت های https در هنگام ورود به سایت کارگزاری خود به

 .نمایید. به عبارت دیگر تنها وارد سایت های ایمن شوید

https://mashwerat.com/%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa/
https://mashwerat.com/%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa/
https://online.agah.com/


 

 

 

کلیک  "فراموشی کلمه عبور "پس از ورود به سایت این کارگزاری ابتدا باید نام کاربری خود را وارد کرده و پس از آن روی گزینه 

 .کنید



 

 

 

پس از انجام مراحل فوق الزم است کد ملی خود را در کادر مربوطه وارد نمایید و سپس عبارت امنیتی تصویری را نیز در قسمت 

 .مربوط به آن یادداشت کنید و با انتخاب گزینه ارسال وارد مرحله بعدی شوید



 

 

 

حال در این مرحله چنانچه شماره تلفن همراه فرد سهامدار به درستی در سیستم کارگزاری ثبت شده باشد؛ کد بازیابی رمز ورود به 

 .سهام عدالت آن شخص به شماره وی ارسال می گردد



 

 

 

پس از دریافت رمز عبور بازیابی شده نیز باید آن را در اولین کادر صفحه فوق وارد نموده و پس از کلیک بر روی عالمت چشم در 

 .دید، آن را کپی کرده و در آخرین قسمت صفحه یعنی تکرار کلمه عبور وارد نماییدکنار کلمه عبور ج

پس از انجام تمامی این مراحل، بازیابی کلمه عبور فراموش شده سهام عدالت شما انجام می شود. چنانچه شما همراهان گرامی در 

تماس بگیرید و از کارشناسان  9099075307 با شمارهانجام هریک از این مراحل با مشکل مواجه شدید می توانید از تلفن ثابت 

 .مشورت راهنمایی دریافت نمایید

  

 .کلیک کنید ثبت نام سهام عدالت با کد ملی برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

 

 

https://mashwerat.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%af-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%81%d8%b1%d9%85-sahamedal/
https://mashwerat.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%af-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%81%d8%b1%d9%85-sahamedal/


 

 

 

 

 نحوه بازیابی رمز عبور سهام عدالت از طریق موبایل

د سهام عدالت شده اند می توانند پس از ورود همانطور که مشاهده کردیم تمامی افراد سهام دار که دچار مشکل فراموشی رمز ورو

 .به سایت کارگزاری خود برای بازیابی رمز ورود سهام عدالت اقدام کنند

 .اما نکته قابل توجه این است که برای بازیابی رمز عبور سهام عدالت می توان از طریق موبایل نیز اقدام کرد

مرورگر موبایل به بازیابی رمز ورود سهام عدالت پرداخت و هم از طریق دانلود  برای این کار هم می توان مثل مراحل تصویری فوق در

 .اپلیکیشن هر کارگزاری رمز عبور سهام عدالت را بازیابی کرد

امکان دانلود اپلیکیشن هر کارگزاری نیز در سایت همان کارگزاری وجود دارد. شایان ذکر است پس دانلود اپلیکیشن، تمامی مراحل 

 .مز عبور مشابه مراحل تصویری فوق هستند. در تصویر زیر اپلیکیشن کارگزاری آگاه به نام آسا را مشاهده می کنیدبازیابی ر



 

 

 

 مهم هنگام ورود به سهام عدالت نکات

برای حفاظت از اطالعات حساب کاربری خود، حتی المقدور از صفحه کلید مجازی به هنگام تایپ رمز ورود سهام عدالت استفاده  ��

 .نمایید

 هشماره تلفن همراه وارد شده در هنگام فراموشی رمز ورود سهام عدالت، می بایست همان شماره ثبت شده در سامان ��

sahamedalat.ir باشد. 

 .هرگز اطالعات حساب کاربری )نام کاربری و رمز عبور( خود را در اختیار دیگران قرار ندهید ��

 .پس از اتمام کار با سامانه، حتما بر روی دکمه خروج از سامانه کلیک نمایید ��

 

 



 

 

 

 

در صورت فراموشی رمز عبور سهام عدالت بتوانید آن  در زمان ثبت نام در کارگزاری کلیه اطالعات خود را با دقت وارد کنید تا ��

 .به راحتی را بازیابی نمایید

 .پس از آن که فرد سهام دار در سامانه یک کارگزاری ثبت نام کند، دیگر مجاز به ثبت نام در سایر کارگزاری ها نمی باشد ��

 .شماره شبا و شماره همراه حتما باید به نام فرد سهام دار باشد ��

  

 .کنیدکلیک  ثبت نام سهام عدالت جا ماندگان رای دریافت اطالعات بیشتر در موردب

 اخبار پیرامون سهام عدالت

 تعیین مشوالن جدید دریافت سهام عدالت ✅

های ایثارگران، بهزیستی و کمیته امداد جزء مشموالن جدید دریافت سهام  آقای سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اعالم کردند گروه

 .عدالت می باشند

 نحوه مشاهده سود سهام عدالت ✅

 الت، افراد مشمول سجامی سهام عدالت می بایست از طریق درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه به نشانیبرای مشاهده سود سهام عد

 ddn.csdiran.irاقدام نمایند. 

اب کنند تا بتوانند از مبلغ سود این افراد پس از وارد شدن به درگاه ذکر شده الزم است گزینه تاریخچه سود سهام عدالت را انتخ

 .دریافتی خود مطلع گردند

در خصوص سهامدارانی هم که عضو سجام نیستند باید بگوییم این افراد الزم است برای اطالع از مبلغ سود سهام عدالت خود به 

 .)داخلی یک( تماس بگیرند 1569ه مراجعه کنند و یا با شمارsahamedalat.ir  سایت

https://mashwerat.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86/
https://mashwerat.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86/
https://ddn.csdiran.ir/login
https://www.sahamedalat.ir/
https://www.sahamedalat.ir/


 

 

 

 .کلیک کنید ثبت نام سهام عدالت در سجام برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

 �� خالصه مطلب

بود که گفتیم برای این که بتوانیم بازیابی این رمز را انجام دهیم  فراموشی رمز ورود سهام عدالت مآنچه در این مقاله به آن پرداختی

باید در یک کارگزاری ثبت نام کرده باشیم. پس از آن الزم است به سایت اصلی کارگزاری مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت 

 .کنیم

 .صورت تصویری در مقاله قرار دادیمهمچنین برای راهنمایی بیشتر، این مراحل را به 

 

 

 

https://mashwerat.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%ac%d8%a7%d9%85/
https://mashwerat.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%ac%d8%a7%d9%85/


 

 

 

 

 

عالوه بر این بررسی کردیم بازیابی رمز ورود فراموش شده سهام عدالت از طریق اپلیکیشن هر کارگزاری نیز ممکن است و اپلیکیشن 

 .کارگزاری آگاه، به نام اپلیکیشن آسا را نیز معرفی نمودیم

ده باشد. شما همراهان گرامی می توانید در صورت نیاز به دریافت راهنمایی امیدواریم مطالعه این مقاله برای شما عزیزان مفید بو

تماس بگیرید و یا چنانچه با سوالی مواجه شدید آن را به صورت کامنت در  9099072307 های بیشتر از تلفن ثابت با شماره

 .ه شما پاسخ دهندانتهای همین مقاله بنویسید تا مشاوران کارآزموده مشورت در کوتاهترین زمان ممکن ب

  

 .برای دریافت فایل پی دی اف مقاله فراموشی رمز ورود سهام عدالت کلیک کنید

  

  

  

 


