
 ثبت شماره شبا سهام عدالت 

جامعه اجرا گردید. در ابتدا ثبت نام    سهام عدالت طرحی است که همانند یارانه برای توزیع عدالت در میان اقشار خاصی از

کنندگان این طرح سودی از جانب سهام خود دریافت نمی کردند ولی در سال های اخیر شاهد افزایش دارایی سهام داران و  

م در نتیجه دریافت سود هستیم. الزم است بدانید که با آزاد سازی سهام عدالت و امکان انتخاب مدیریت مستقیم و یا غیر مستقی

دارایی این سهام، برخی از افراد به دولت این اختیار را دادند که از جانب آن ها معامالت مختلف را بر روی سهام در بازار 

بورس انجام دهد و تنها سود سالیانه را به حساب دارندگان واریز نماید. از آن جایی که واریز سود از طریق شماره شبا می  

 samanese.ir  خود در سامانه ثبت شماره شبا سهام عدالت   ن هر چه سریع تر نسبت بهباشد، ضروری است که سهام دارا

اقدام نمایند. در این مقاله به طور کامل به بررسی نحوه درج شماره شبا در سامانه سهام عدالت خواهیم پرداخت ولی چنانچه  

ماره خود در سامانه با مشکل مواجه شدید و یا نیازمند درج آن توسط شخص دیگری بودید، می توانید با کارشناسان جهت ثبت ش 

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

  

 آشنایی با سهام عدالت

قانون اساسی، طرحی تحت عنوان سهام عدالت مطرح و آماده به    44جدید از اصل    با یک برداشت و تفسیر  1385در سال  

شود که به منظور تامین عدالت اجتماعی، فقر زدایی و گسترش سهم    در واقع نوعی یارانه محسوب می   اجرا گردید. این سهام

هام، شامل سهم های شرکت ها و کارخانه  بخش تعاون در اقتصاد ایران به اجرا درآمده است. الزم به ذکر است که سبد این س

باشد می  گاز  نفت  و  مخابرات  ها،  نیروگاه  کشتیرانی،  هواپیمایی،  بانک،  بیمه،  معادن،  فوالد،  سازی،  خودرو   .های 

  13شركت از آن ها در بورس حضور دارند و    36شركت است كه    49در حال حاضر سهام عدالت مجموعه ای از سهم های  

د بورس نشده اند. سازمان خصوصی سازی به صورت مستمر پیگیری های الزم را برای ورود شرکت شركت دیگر هنوز وار

دهد می  انجام  بورس  به  عدالت  سهام  سبد  در  حاضر  بورسی  غیر   .های 

میلیون نفر در قالب شش دهک از پایین   42قبل از تخصیص سهم ها، اقشار کم در آمد دهک بندی شدند. به این ترتیب که  

 ترین

شددر   داده  اختصاص  سهم  خاصی  میزان  دهک،  هر  به  و  شدند  بندی  دسته  باالتر  سطوح  تا   .آمدها 

پس از مرحله دهک بندی و مشخص شدن مشموالن، الزم بود در زمینه مدیریت سهم ها تصمیم گیری شود. به این منظور، 

 یک 

زمان خصوصی سازی در نظر گرفته  شرکت دولتی به نام شرکت کارگزاری سهام عدالت به عنوان زیرمجموعه ای از سا

شرکت سرمایه گذاری و تعاونی عدالت در سطح کشور و همه استان ها تاسیس شد و برگه های سهام   337شد. همچنین تعداد 

 .در اختیار مردم قرار گرفت
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 اما مشمولین سهام عدالت چه کسانی بودند؟     

 مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی     

 روستاییان و عشایر    

 کارگران فصلی ساختمانی    

 ...گروه های کم جمعیت مانند خبرنگاران، زنان سرپرست خانوار، طالب، خادمان مساجد و    

 بازنشستگان دولتی، دستگاه های عمومی و بازنشستگان کشوری و لشکری  کارمندان و    

  

 روش های آزادسازی سهام عدالت برای مشمولین آن به چه صورتی است؟ ��



خوب است بدانید که الزمه فروش سهام عدالت داشتن مجوز مدیریت مستقیم آن توسط دارنده این سهام می باشد. در واقع با  

 :اعالم دولت تمامی دارندگان سهام عدالت مجاز به انتخاب دو روش برای نحوه مدیریت سهام خود را بودند

 روش غیرمستقیم     

 مستقیم     

وجه داشته باشند که پس از انتخاب روش به هیچ عنوان امکان تغییر روش پذیر وجود ندارد. متقاضیان محترم ت :نکته ��

 بوده است و در حال حاضر برنامه ای برای تمدید آن وجود ندارد.(  1399/03/29)این مهلت تا تاریخ 

  

 . بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید فروش سهام عدالت بانک ملی برای مشاهده نحوه     

  

 سامانه ثبت شماره شبا سهام عدالت

افرادی که روش غیر مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند، می بایست نسبت به ثبت شماره شبا سهام عدالت 

خود اقدام نمایند. در روش غیر مستقیم مدیریت سهام عدالت شما از طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی ساماندهی خواهد  

سهام عدالت خود را به طور مستقیم و موردی به فروش برسانید. در پایان سال    نمی توانید سهم های موجود در بسته   شد و

نیز سود یا زیان احتمالی به شما بر اساس عملكرد شركت های سرمایه گذاری استانی پرداخت خواهد شد. روش پرداخت نیز  

 .درج می کنید samanese.ir از طریق شماره شبایی می باشد که در سامانه سهام عدالت به نشانی اینترنتی

این سامانه هم چنین امکان ویرایش و یا تغییر شماره شبا را به شما می دهد که در این مقاله به صورت کامل به بررسی نحوه  

ثبت شماره شبا، ویرایش و یا تغییر آن خواهیم پرداخت. توجه داشته باشید که در حالت معمول یک بازه زمانی کوتاهی برای  

توسط سامانه سهام عدالت در نظر گرفته می شود و پس از آن شماره شبا در این سامانه تایید و ثبت می    بررسی شماره شبا

 .شود

  

 . بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید پیگیری سهام عدالت متوفیان برای مشاهده نحوه     

  

 نحوه ثبت شماره شبا سهام عدالت

با اطالع از چرایی ثبت شماره شبا سهام عدالت، در این بخش از مقاله به بررسی نحوه ثبت آن در سامانه سهام عدالت به  

خواهیم پرداخت. تمامی افرادی که تا کنون شماره شبای خود را در سامانه درج نکرده اند می  samanese.ir نشانی اینترنتی

 .توانند با کمک راهنمای تصویری که در این بخش ارائه خواهد شد تمامی مراحل را به درستی طی کنند

یا برای درج شماره شبا به سیستم دسترسی توجه داشته باشید که چنانچه در هر یک از مراحل ثبت با مشکل مواجه شدید و  

)تنها از طریق تلفن ثابت و بدون   9099075307  نداشتید، می توانید با کارشناسان خبره ما در مجموعه مشورت به شماره

 .گرفتن کد( تماس حاصل فرمایید. مشاوران ما شما را به درستی راهنمایی خواهند کرد
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 :عبارت است ازمراحل ثبت شماره شبا سهام عدالت  ��

در مرحله نخست الزم است تا عبارت سامانه سهام عدالت را در مرورگر خود جستجو کنید و یا بر روی لینک سامانه     

 .کلیک نماییدsamanese.ir  سهام عدالت به نشانی

 

 چنانچه عبارت سامانه سهام عدالت را در مرورگر جستجو کرده اید، بر روی اولین سایت ظاهر شده با نشانی اینترنتی    

samanese.ir کلیک کنید. 

 .سامانه« کلیک کنید با ورود به ساامانه سهام عدالت، بر روی گزینه »ورود به    

http://samanese.ir/


 

در این قسمت الزم است تا قوانین و مقررات سامانه را مطالعه کرده و سپس تیک مربوط به »مطالب فوق را مطالعه     

 .نموده و می پذیرم« را فعال کنید و بر روی گزینه »ادامه« کلیک کنید



 

در این مرحله شماره ملی از شما خواسته می شود. الزم است تا شماره ملی خود را به دقت در کادر مربوطه وارد کرده     

 .و پس از درج کردن کد امنیتی، بر روی گزینه »ادامه« کلیک کنید



 

و نام خانوادگی خود را در بین نام هایی که نوشته شده است، انتخاب کنید و سپس بر روی گزینه     در مرحله بعد، نام    

 .»ادامه« کلیک کنید



 

در مرحله ششم الزم است تا نام پدر خود را از بین گزینه های نشان داده شده انتخاب نمایید و مجددا بر روی گزینه      

 .»ادامه« کلیک کنید



 

 .ز میان اعداد نشان داده شده، سال تولد خود را انتخاب کنید و دوباره بر روی گزینه »ادامه« کلیک کنیدا    



 

ان گزینه های نشان داده شده، شماره شناسنامه خود را انتخاب کنید. دقت کنید که شماره  در این مرحله الزم است تا از می   

 .شناسنامه افرادی که با شماره ملی آن ها یکسان است، به صورت خط تیره نشان داده می شود



 

در مرحله بعدی، الزم است تا اطالعاتی را که وارد کرده اید بررسی کرده و چنانچه تمامی موارد صحیح بود بر روی      

گزینه »تایید و ورود« کلیک کنید. اگر در اطالعات وارد شده اشتباهی وجود داشته باشد، بر روی گزینه »اصالح« کلیک  

 .مشکل را بر طرف کنید کرده و



 

در نهایت وارد سامانه و پنل کاربری خود خواهید شد. برای ثبت شماره شبا سهام عدالت گزینه »مشاهده« را از ستون      

 .شماره شا بانکی انتخاب کنید تا همانند تصویر بتوانید شماره شبا خود را درج کنید



 

  

 . بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید ویرایش اطالعات سهام عدالت با کد ملی برای مشاهده نحوه     

  

 روش ویرایش شماره شبا در سامانه سهام عدالت

ت در زمان ثبت شماره شبا سهام عدالت، اشتباهی رخ دهد و شماره را به درستی درج نکنید و یا پس از گذشت  گاه ممکن اس

مدت زمانی تصمیم بگیرید که شماره شبای خود را تغییر دهید، در چنین مواقعی الزم است تا با نحوه ویرایش شماره شبا در 

خش از مقاله راهنمای عملی از چگونگی ویرایش و تصحیح این شماره را این سامانه آشنا باشید. به همین دلیل نیز در این ب

  .ارائه کرده ایم

 :در ابتدا الزم است بدانید که ویرایش شماره شبا سهام عدالت به دو روش امکان پذیر است      

 استفاده از سامانه سهام عدالت برای تغییر شماره شبا سهام عدالت :روش اول ✔
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یرایش شماره شبا در سامانه استعالم سهام عدالت )این روش برای افرادی است که گزینه مربوط به  تغییر و و :روش دوم ✔

 ثبت شماره شبا سهام عدالت آن ها در سامانه غیر فعال است(

  

 :راهنمای تصویری روش ویرایش شماره شبا در سامانه سهام عدالت ☑

ویرایش   samanese.ir  سامانه اصلی سهام عدالت به نشانی اینترنتیافرادی که می خواهند شماره شبا سهام عدالت خود را در  

 .کنند، الزم است تا مراحل زیر را به ترتیب طی کنند

 ابتدا الزم است تا وارد سامانه اصلی سهام عدالت شوید. )نحوه ورود به سامانه در بخش قبلی ارائه شده است.( ✔

انتخاب گزینه »مشاهده« از ستون شماره شبا بانکی نسبت به ویرایش شماره  پس از ورود به پنل کاربری خود می توانید با   ✔

 .شبای خود اقدام کنید

 



ممکن است پس از ورود به بخش ویرایش شماره شبا با پیامی مانند پیام زیر مواجه شوید که امکان ویرایش و یا   :نکته ✔

در چنین تغییر شماره شبا را به شما نمی دهد چرا که گزینه »ثبت شماره شبا بانک سهام عدالت« کم رنگ و غیر فعال است. 

مواردی است که الزم است روش دوم را برای تغییر و ویرایش شماره شبای خود انتخاب کنید که در ادامه توضیح داده خواهد  

شد. توجه داشته باشید که روش دوم تنها مخصوص افرادی است که روش مستقیم را برای مدیریت سهام و دارایی خود انتخاب  

اند   .کرده 

 

چنانچه با مشکلی غیر از غیر فعال بودن گزینه تغییر شماره شبا مواجه شدید، می توانید با کارشناسان مجرب مجموعه مشورت  

تلفن ثابت و بدون گرفتن کد( تماس حاصل فرمایید. مشاوران ما شما را برای رفع )تنها از طریق   9099075307  به شماره

 .مشکل ایجاد شده، راهنمایی خواهند کرد

  

 . بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید ثبت نام سهام عدالت جاماندگان برای مشاهده نحوه     

  

 :اهنمای تصویری تغییر شماره شبا سهام عدالت در سامانه استعالم سهام عدالتر  ☑
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چنانچه روش مستقیم مدیریت سهام عدالت را انتخاب کرده اید و امکان تغییر شماره شبا در سامانه اصلی سهام عدالت برای 

ش شماره شبای خود انتخاب کنید. در  شما وجود ندارد و گزینه مربوطه غیر فعال است، می توانید از این روش برای ویرای

شماره شبایی را که پیش تر وارد کرده   sahamedalat.ir  این روش از طریق سامانه استعالم سهام عدالت به نشانی اینترنتی

  .اید می توانید تصحیح و ویرایش کنید

در مرحله اول الزم است تا عبارت »سامانه استعالم سهام عدالت« را جستجو نمایید و یا بر روی نشانی اینترنتی این   ✔

 (.کلیک کنید  sahamedalat.ir سامانه کلیک نمایید. )برای ورود مستقیم به سامانه بر روی لینک

 

 .بر روی گزینه »دریافت پیامک اعتبار سنجی« کلیک کنید  در این قسمت کد ملی خود را به دقت وارد نمایید و سپس ✔

http://sahamedalat.ir/


 

  .پس از وارد کردن کد امنیتی نشان داده شده در تصویر، می بایست روی گزینه »تایید« کلیک کنید ✔



 

ال سازی رقمی به شماره تلفن همراه شما ارسال می گردد که الزم است آن را در کادر مربوطه وارد  در این مرحله کد فع ✔

  .کرده و سپس بر روی گزینه »ورود« کلیک کنید



 

در این قسمت وارد پنل کاربری خود خواهید شد که عالوه بر مشاهده دارایی سهام عدالت خود، می توانید شماره شبای  ✔

روی گزینه »مشاهده و ویرایش پروفایل« که در سمت راست صفحه قرار   خود را نیز تغییر دهید. برای تغییر این شماره بر

 .دارد، کلیک کنید



 

مقابل شماره شبا قرار دارد، نسبت به پس از وارد شدن به پروفایل خود می توانید با کلیک بر روی گزینه ویرایش که در  ✔

  .تغییر و یا تصحیح شماره شبای خود اقدام کنید



 

  

 . بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید ثبت نام سهام عدالت در سجام برای مشاهده نحوه     

  

 عدالت دلیل اهمیت ثبت شماره شبا سهام

سهام عدالت در ابتدا فاقد هرگونه سود بود و ارزش اولیه این سهام بسیار ناچیز بود. ولی با گذشت سالیان شاهد افزایش ارزش 

دارایی سهام داران و واریز سود سالیانه به حساب ثبت نام کنندگان هستیم. به همین دلیل نیز ثبت شماره شبا سهام عدالت در 

ت است تا سهام داران بتوانند سود خود را دریافت نمایند. عالوه بر سود این سهام، با فراهم شدن امکان این سامانه حائز اهمی

آزادسازی سهام و فروش آن، افراد می توانند برای فروش سهام خود اقدام کنند و پول حاصل را از طریق شماره شبای خود  

 .نه ثبت نشده باشد، در دریافت پول خود با مشکل مواجه خواهید شددریافت کنند. به همین دلیل هم اگر شماره شبایی در ساما 

توجه داشته باشید که امکان ثبت شماره شبا در هر زمانی وجود ندارد و افرادی که تاکنون برای درج شماره شبای خود اقدام  

ده برای ثبت شماره شبا سهام  نکرده اند، می بایست اطالعیه های مربوط به سهام عدالت را مطالعه کنند و در زمان مقرر ش 

 .عدالت در سامانه اقدام کنند
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با توجه به اینکه سود های واریزی سهام عدالت به شماره شبا واریز می گردد، چنانچه تاکنون فرصت ثبت شماره شبا سهام  

ساب مشموالن این سهام  عدالت خود را نداشته اید، نگران نباشید. سود هایی که به دلیل عدم ثبت شماره شبا سهام عدالت به ح

واریز نشده است، در سامانه ذخیره می گردد و بعد از ثبت شماره شبا سهام عدالت و تایید آن از سوی سامانه، این سودها به 

 .حساب فرد واریز خواهد شد. پس در اولین فرصت نسبت به درج شماره شبای خود در سامانه اقدام کنید

  

 . بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید ویرایش شماره تلفن سهام عدالت برای مشاهده نحوه     

  

 ا سهام عدالت اخبار مرتبط ب 

 جاماندگان سهام عدالت عقب نمانند | لینک ثبت نام جاماندگان سهام عدالت باز شد؟         

سهام عدالت در سه مرحله واریز شده است. سهام عدالت مرحله دوم در اردیبهشت واریز شده است. سهام عدالت سوم          

در خرداد ماه واریز شده است. سهام عدالت جاماندگان قرار است تیر ماه واریز شود. جزئیات واریز سود سهام عدالت برای  

 .جاماندگان اعالم شد

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره شناسایی جاماندگان سهام عدالت نیز گفت: یکی از          

های دولتی را شناسایی کند. رویکرد سهام عدالت صرفا تمرکز   کاربرد های پایگاه این است که نیازمندان جامانده از حمایت

قان اینکه حکم  پایین که روی نیازمندان نبوده با وجود  افراد نیازمند شش دهک  این حال ما شناسایی  با  این بوده است.  ونی 

جامانده بودند و سهام عدالت دریافت نکرده بودند را انجام دادیم و به وزارت اقتصاد و دارایی ارسال کردیم. طبیعتا جزئیات  

 .اعطای سهام عدالت مربوط به سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد است

نامه اصالح، حذف و یا اضافه    برخی از مواد آئین  نامه اجرایی سهام عدالت گفت:  مچنین در مورد اصالح آئینوی ه         

نامه نیاز به اصالح ندارد، برخی از موارد مثل انتخاب روش    اند، البته همه مواد آئین ها حذف شده شده و یکسری از تبصره

ه و نیازی به تغییر ندارد بقیه موارد هم توسط کار گروه سه نفره سهام عدالت پیگیری  مدیریت مستقیم و غیرمستقیم قبالً انجام شد

 .شود می

  

 خالصه مطلب

میزان دارایی و سهام عدالت تا سال ها قابل پیگیری و یا نمایش نبود و سودی نیز برای سهام داران خود نداشت. ولی با گذشت  

دارایی و نیز دریافت سود حاصل از این سهام برای ثبت نام کنندگان آن می    چندین سال، در حال حاضر شاهد قابلیت مشاهده

ثبت شماره شبا    می بایست نسبت به samanese.ir  باشیم. سهام داران با مراجعه به سامانه سهام عدالت به نشانی اینترنتی

از طریق شماره شبا می باشد، ثبت آن در  اقدام نمایند. از آن جایی که نحوه پرداخت سود سالیانه به سهام داران    سهام عدالت

 .سامانه حائز اهمیت بسیاری است

امکان تصحیح و ویرایش شماره شبا نیز از دیگر ویژگی ها و امکانات سامانه سهام عدالت می باشد که به افرادی که شماره  

ند، امکان ویرایش را می دهد. در مقاله شبای خود را به اشتباه وارد کرده اند و یا قصد دارن تا شماره شبای خود را تغییر ده

فوق به صورت کامل به بررسی نحوه تغییر شماره شبا در این سامانه پرداختیم. پس از مطالعه دقیق این مقاله چنانچه قسمتی 

 9099075307  برای شما مبهم بود و یا سوالی داشتید، می توانید با کارشناسان مجرب ما در مجموعه مشورت به شماره
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ها از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد( تماس حاصل فرمایید. هم چنین می توانید برای ما کامنت بگذارید. سواالت شما  )تن 

 .در کوتاه ترین زمان ممکن از سوی کارشناسان ما پاسخ داده خواهند شد

  

 


