
جاماندگان سهام  در دستور کار دولت است و بسیاری این دغدغه را دارند که  ۱۴۰۲ثبت نام جاماندگان سهام عدالت در سال 

از تیرماه آغاز شود و افراد بتوانند برای واگذاری سهام  ۱۴۰۲شود که واگذاری سهام در سال  بینی میپیش عدالت چه کنند؟

خود تصمیم بگیرند. بسیاری از جاماندگانی که سوال دارند باید برای ثبت نام باید به کجا مراجعه کنند؟ باید گفت که واگذاری 

 .شدامکان پذیر می با samanese.ir سهام عدالت از طریق درگاه آنالین سامانه سهام عدالت به آدرس

در ادامه الزم است در ارتباط با نحوه واگذاری سهام عدالت و همچنین پاسخ به این سوال که جاماندگان سهام عدالت چه  

 .کنند؟ توضیحاتی را ارائه خواهیم کرد

 شرایط ثبت نام جاماندگان سهام عدالت  

بسیاری از افراد واجد شرایط برای دریافت به دلیل مزایایی که برای ثبت نام سهام عدالت در نظر گرفته شد،  ۱۳۸۴در سال 

سهام عدالت، مدارک خود را در سامانه سهام عدالت ارسال کردند. اما بسیاری از افراد موفق به ثبت نام در این سامانه نشده 

راد  روند. اما بازار سرمایه نظیر بورس و فرابورس باعث شد که افاند و هنوز جزو جاماندگان سهام عدالت به شمار می

 زیادی دوباره جذب سهام عدالت و ثبت نام برای آن شوند. اما بسیاری دارند که جاماندگان سهام عدالت چه کنند؟ 

دسته از افراد می توانند برای سهام  3در ارتباط با شرایط ثبت نام جاماندگان سهام عدالت و واگذاری سهام باید گفت که فقط 

 :عدالت اقدام کنند

اول سهام عدالت اسم نویسی کردند، اما به هر دلیلی از جمله خرابی زیرساخت های سیستمی موفق به   افرادی که در دوره

 .ثبت نام و تکمیل فرایند ثبت نام نشدند

های حمایتی بودند یا قبل از این اشخاصی که پس از اجرایی شدن طرح سهام عدالت عضو کمیته مستضعفان یا سازمان

 .دوران عضو خانواده نبودند

ها باید از آنها حمایت کند. در ادامه شوند و دولتو قشر ضعیف جامعه محسوب می دهک اول جامعه  ۶افرادی که جزء 

 .الزم است توضیحاتی در ارتباط با اینکه جاماندگان سهام عدالت چه کنند؟ توضیح خواهیم داد



 

 اطالعیه  

 .شود که از تیرماه انجام شودمی  بینیپیش ۱۴۰۲آغاز واگذاری سهام عدالت جاماندگان در سال  

  

 جاماندگان سهام عدالت باید به کجا مراجعه کنند؟  

در حال حاضر تنها طرح پیشنهادی اسم نویسی و ارائه سهام عدالت برای افراد واجد شرایط تعیین شده است. در نتیجه 

از کی شروع می شود وجود ندارد. با توجه به نام مانند اینکه فرآیند ثبت نام سهام عدالت اطالعاتی از جزئیات برای ثبت

شود که افراد متقاضی برای ثبت نام دوره دوم نیز مانند دوره  بینی میشرایط برگزاری سهام ثبت نام اولیه سهام عدالت پیش

را طی  اول فقط باید با در دست داشتن مدارک الزم برای سهام عدالت از طریق سامانه ثبت نام سهام عدالت مراحل مربوطه

 .کنند و هیچ گونه هزینه ای پرداخت نکنند

میلیون و    3عالوه بر این باید گفت که تعداد جاماندگان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تعیین شده اند. در مجموع حدود 

تحت   شوند که حدود فالن از این افراد در حال حاضرنفر جزو جاماندگان سهام عدالت محسوب می  700هزار و  337

هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد می باشند. اما برای  25میلیون و  2پوشش سازمان بهزیستی کشور هستند و حدود حدود 



اینکه به طور کامل به این سوال که جاماندگان سهام عدالت چه کنند؟ پاسخ دهیم، باید اطالعاتی در ارتباط با سامانه 

 .زان قرار دهیمجاماندگان سهام عدالت در اختیار شما عزی

  

 .بر روی لینک کلیک نمایید پیگیری سود سهام عدالت با کد ملیبرای اطالع از نحوه 

  

 سامانه جاماندگان سهام عدالت 

از آنجا که بسیاری از افراد متقاضی دریافت سهام عدالت این سوال را دارند که به کجا مراجعه کنند، شرکت سپرده گذاری 

قصد دارد که برای تسهیل در انجام فرآیند  ۱۴۰۲ن سهام عدالت در سال مرکزی با در نظرگیری شرایط اسم نویسی جاماندگا

، برای افراد متقاضی این دوره روش غیر حضوری یا سهام عدالت آزاد سازی ثبت نام جاماندگان سهام عدالت و همچنین

ثبت نام کنند، باید به   1401اینترنتی را تعریف کند. افرادی که قصد دارند که به عنوان افراد جامانده سهام عدالت سال 

 .وارد شوند و مراحل اسم نویسی خود را انجام دهند samanese.ir سایت

تاکنون سامانه برای ثبت نام جاماندگان سهام عدالت از سوی سازمان بورس اوراق بهادار اعالم نشده، اطالعیه از آنجا که 

 .شود که ثبت نام جاماندگان از طریق سامانه سهام عدالت صورت بگیردبینی میپیش

https://mashwerat.com/%d9%be%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%af-%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-%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9-%d8%a7%d8%b3/
https://mashwerat.com/%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa/


 

 زمان اسم نویسی جاماندگان سهام عدالت

ل گذشته منتشر شد، قرار است وزارت کار فهرستی از تمام  براساس اطالعیه های رسمی وزارت کار که در بهمن ماه سا

افراد از جمل افرادی که از نام نویسی سهام عدالت جا مانده اند منتشر نماید. کودکان یا اشخاصی که قبل تر اقدام به ثبت نام 

افرادی که پس از اتمام اسم  نکرده اند، اما به دالیل مختلف از اسم نویسی سهام عدالت جا مانده اند. عالوه بر این فهرست 

اند را در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. نویسی سهام عدالت عضو نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد مستضعفان شده

به زودی این شرایط را دارند   1401سهام عدالت  های اصلی به نظر می آید افراد جاماندهاطالعیه در حال حاضر بر طبق 

 .بت نام و دریافت سهام کنندکه اقدام به ث

 .بر روی لینک کلیک نمایید فروش سهام عدالت بانک ملیبرای اطالع از شرایط 

  

 هام عدالت جدیدترین اخبار پیرامون ثبت نام جاماندگان س

 مصوبه دولت در ارتباط با اعطای سهام عدالت به جاماندگان ابالغ شد

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


مصوبه هیئت وزیران در ارتباط با واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره(، مددجویان  

قانون   ۴۴کلی اصل   هایسازمان بهزیستی کل کشور و همه اشخاص واجد شرایط طبق قانون چگونگی اجرای سیاست

 .اساسی ابالغ شد

( ماده واحده قانون 2محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت وزیران در خصوص اجرای بند )الف( تبصره )

 ..کل کشور را که به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور به تصویب رسیده است، ابالغ نمود 1401بودجه سال 

 ن ارزش سهام عدالت جاماندگا

حسین قربانزاده درباره آخرین تصمیمات تعیین پرتفوی سهام عدالت جاماندگان عنوان کرد: هیات تطبیق مجلس از پرتفوی  

های کلی سهام عدالت جاماندگان ایراد گرفته و عمال تا زمان رفع ایراد هیات تطبیق مجلس و تشکیل شورای عالی سیاست

 .فعال نمی توان کاری انجام داد ۱۴۰۲قانون بودجه  ۲تبصره نامه انتهای بند الف و تصویب آیین ۴۴اصل 

 

 خالصه مطالب

در این مقاله سعی کردیم توضیحاتی در ارتباط با این سوال که جاماندگان سهام عدالت چه کنند؟ و به کجا مراجعه نمایند و  

در دستور  1402هام عدالت در سال همچنین شرایط واگذاری توضیحاتی ارائه دهیم. از آن جایی که ثبت نام جاماندگان س

 .شود که از تیرماه سال آینده فراخوان واگذاری سهام مشغول انجام شودبینی میکار دولت است، پیش



اقدام نمایند. چنانچه   samanese.ir افرادی که جز جاماندگان سهام عدالت هستند باید از طریق سامانه سهام عدالت به آدرس

ائه شده در این مقاله نیاز به دریافت اطالعات تکمیلی دارید، می توانید با کارشناسان ما در مجموعه در ارتباط با مطالب ار

 .مشورت تماس بگیرید تا راهنمایی های الزم را در اختیار شما عزیزان قرار دهند

  

 .کنیدکلیک برای دانلود پی دی اف مقاله 

  

 

https://mashwerat.com/wp-content/uploads/2023/02/جاماندگان-سهام-عدالت-1401-چه-کنند؟.pdf

