
 

 

 

 

فروش سهام عدالت برای تمام سهامداران روش مستقیم قابل انجام است. روش های فروش این سهام نیز از طریق کارگزاری ها و یا 

اری فروش به بانک ها می باشد. هر روش نیز دارای مزایا و معایبی است. یکی از بانک های فعال در زمینه فروش سهام عدالت واگذ

از طریق کارگزاری این بانک انجام می گیرد و نیازمند طی کردن چند مرحله  فروش سهام عدالت بانک ملی .بانک ملی می باشد

 .است. در این مقاله به صورت گام به گام مراحل فروش سهام عدالت بانک ملی را بیان می کنیم

راهنمایی های بیشتر  پیشنهاد می کنیم تا انتهای این مقاله را با دقت مطالعه کرده و در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به دریافت

 .در این خصوص با کارشناسان مشورت ارتباط برقرار نمایید

)بدون پیش شماره( تماس  9099075307 برای دریافت مشاوره از مشاوران خبره مشورت می بایست از تلفن ثابت با شماره

آماده پاسخگویی به سواالت و مشکالت  ساعته حتی در ایام تعطیل نیز 24بگیرید. یادآوری می کنیم کارشناسان مشورت به صورت 

 .شما عزیزان هستند

  روش های فروش سهام عدالت

 .در این بخش از نوشته قبل از آن که به بررسی فروش سهام عدالت بپردازیم می خواهیم کمی در مورد این سهام صحبت کنیم

سی تشکیل شده است و همه این سهام ها در یک سبد شرکت بورسی و غیربور 49در ابتدا شما باید بدانید که سهام عدالت از سهام 

 .قرار دارند. روش مدیریت این سهام نیز به صورت مستقیم و غیر مستقیم می باشد که توسط هر فرد سهامدار انتخاب شده است

رای فروش سهام در روش سهامداری مستفیم افراد می توانند از دو طریق کارگزاری های رسمی و فعال بازار بورس و یا بانک ها ب

عدالت خود اقدام کنند. یکی از بانک هایی که می توان از طریق آن به فروش سهام عدالت پرداخت نیز بانک ملی می باشد. در ادامه 

 .اطالعات بیشتری را در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم فروش سهام عدالت بانک ملی مطلب در مورد

  

 �� اطالعیه ��

 .سهام عدالت متوقف شده و امکان فروش این سهام وجود ندارددر حال حاضر فروش 
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 بررسی فروش سهام عدالت بانک ملی

 60اگر شخصی روش فروش سهام عدالت از طریق بانک ملی را انتخاب کرده باشد باید به این بانک مراجعه کند و درخواست فروش 

 .درصدی سهام عدالت خود را به بانک عرضه کند

در روش فروش سهام عدالت بانک ملی، این بانک مسئولیت فروش سهام را بر عهده می گیرد و اقدام به فروختن الزم به ذکر است 

سهام عدالت فرد به صورت بلوکی در بازار بورس می نماید. در این روش سود حاصل از فروش سهام عدالت به حساب شخص دارنده 

 .سهام واریز می گردد

توسط بانک ها این است که به عنوان مثال بانک ملی در مورد اینکه سهام چه شرکت هایی را به  عیب استفاده از روش فروش سهام

 .فروش برساند تصمیم می گیرد و فرد سهام دار هیچ قدرتی برای تصمیم گیری فروش سهام خود ندارد

 



 

 

 

 

 .کلیک کنید فراموشی رمز ورود سهام عدالت برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد�🁈�

 راهنما فروش سهام عدالت بانک ملی

همانطور که پیش از این نیز بررسی کردیم امکان فروش سهام عدالت از طریق بانک ها از جمله بانک ملی برای افراد سهامداری که 

 .م عدالت بانک ملی به صورت زیر استروش مستقیم را انتخاب کرده اند وجود دارد. نحوه فروش سها

 گام اول

 .مراجعه نماییدbmiboursese.etadbir.com  جهت وارد شدن به سایت فروش سهام عدالت بانک ملی الزم است به آدرس

 گام دوم

و سپس درج کردن کدملی و رمز عبور وارد میز کار خود در کارگزاری  "ورود به سامانه "در گام دوم باید از طریق کلیک بر گزینه 

 .بانک ملی شوید

ثبت نام در اولین "البته الزم به ذکر است اگر برای اولین بار است که می خواهید وارد سامانه کارگزاری بانک ملی شوید باید گزینه 

را انتخاب نمایید و پس از آن کد ملی و شماره تماس خود را وارد کنید. در صورت انجام این کار کد تایید دریافت خواهید  "ودور

 .کرد

حال بعد از دریافت یک کد تایید یکبار مصرف به شماره همراه شما الزم است آن را در محل مربوطه وارد کنید و دکمه تایید را 

این کار می توانید یک رمز عبور برای ورود به سامانه فروش سهام عدالت بانک ملی ثبت کنید و برای ورود به بفشارید. پس از انجام 

 .سامانه از این رمز استفاده نمایید
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 �� اطالعیه ��

 .در ابتدای نشانی اینترنتی توجه کنید (https) ل از ورود به سامانه کارگزاری بانک ملی حتما به پروتکل امن آنقب

  گام سوم

پس از ورود به سامانه فروش سهام عدالت بانک ملی به اطالعاتی همچون مشاهده دارایی سهام، ثبت درخواست فروش، مشاهده 

 .ت پیدا می کنیدوضعیت درخواست و لیست پرداختی ها دس

 

 

 



 

 

 

 

 گام چهارم

کلیک کنید و مدارک خود را آپلود نموده و  "ثبت درخواست فروش"برای فروش سهام عدالت خود از طریق بانک ملی باید بر گزینه 

 .شماره حساب خود را نیز وارد نمایید تا بانک مراحل فروش سهام شما را آغاز کند

  

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

 الت بانک ملینکات مهم فروش سهام عد

در این بخش قصد داریم تا به ذکر نکات مهمی بپردازیم که الزم است حتما پیش از فروش سهام عدالت خود از آن ها مطلع باشید. 

 :این نکات به شرح زیر هستند

 .را انتخاب نموده اند قادر به فروش هستند” مداری مستقیمسها“روش SamaneSe.ir  تنها سهامدارانی که در سامانه�� 

 .ثبت درخواست فروش سهام عدالت به معنی فروش قطعی و فوری آن نیست و فرایند فروش ممکن است مدتی طول بکشد ��

افتی را طی دری مبالغ سهام، قطعی فروش از پس در صورت واگذاری فروش سهام عدالت به کارگزاری، هر کارگزاری موظف است ��

 .روال قانونی به حساب صاحب سهام واریز نماید

 .در صورت واگذاری فروش سهام عدالت به کارگزاری، دیگر امکان واگذاری فروش سهام عدالت به بانک را نخواهید داشت ��

مورد به هیچ وجه ترتیب امکان انتقال سهام عدالت را به پرتفوی شخصی ممکن نیست و به درخواست تغییر کارگزار ناظر در این  ��

اثر داده نخواهد شد. به عبارت دیگر یعنی سبد سهام عدالت هر فرد کامال با سبد سهام شخصی او )در صورت وجود( متفاوت است. 

 .به عنوان مثال سهم فوالد در سبد سهام عدالت فرد به هیچ وجه به دارایی سهم فوالد او در پرتفوی شخصی اش قابل انتقال نیست

ر صورتی که قبال در سامانه ی سهام عدالت کارگزاری دیگری ثبت نام کرده باشید دیگر قادر نیستید در هیچ یک از سامانه های د ��

 .فروش سهام عدالت، ثبت نام انجام دهید

 .درصد از سهام عدالت وجود دارد 60تنها امکان فروش  ��
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 .برای ورود به سامانه فروش سهام عدالت نیازمند داشتن کدملی و شماره تماس )به نام دارنده سهام( می باشید ��

 .مسئولیت سوءاستفاده از کد تایید پیامک شده به عهده سهامدار است ��

برای ” بت درخواست فروشث“در صورت انتخاب روش مستقیم، پس از ورود به سامانه فروش سهام عدالت می توانید از گزینه  ��

 .فروش سهام خود اقدام نمایید

 .دسترسی و استفاده از سامانه های مرتبط با سهام عدالت صرفًا برای سهامدار مجاز می باشد

ها، فرد سهامدار می بایست مدارک خود را به همراه شماره حساب به بانک ارائه دهد و  در روش فروش سهام از طریق بانک ��

 .درصدی سهام را ثبت کند 60وش درخواست فر

 

تواند قدرت  ها ندارد و تنها بانک می ها، فرد فروشنده نقشی در تصمیم فروش سهام به شرکت در روش فروش سهام در بانک ��

 .تصمیم گیری درباره فروش سهام را داشته باشد

عنوان رت است افراد مشمول باید یک کارگزار را بهها به این صو نحوه فروختن سهام عدالت به روش مستقیم از طریق کارگزاری ��

 .نماینده انتخاب کنند

 .باشد فعالیت مراجعین در سامانه های مرتبط با سهام عدالت، ثبت شده و قابل پیگیری می ��



 

 

 

 .کلیک کنید پیگیری سهام عدالت متوفیان برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد�🁈� 

 اخبار پیرامون فروش سهام عدالت

 و بهزیستیمیلیون تومانی به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره(  10اعطای سهام عدالت  ✅

پیمان حدادی، مشاور رئیس سازمان بورس خبر داد در بودجه امسال برای افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند 

 .و فاقد سهام می باشند، قانونی در نظر گرفته شد

ر را شناسایی کرده و به هر کدام بر اساس این قانون، سازمان خصوصی سازی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افراد مذکو

 .میلیون تومان سهم خواهد داد ۱۰از این افراد حدود 
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سال نیز  10البته آقای حدادی تاکید کردند فرایند تخصیص سهام عدالت به این افراد حدودا دو ماه طول می کشد و آن ها به مدت 

 .اجازه فروش سهام عدالت خود را نخواهند داشت

 لت افراد فوت شدهدریافت سهام عدا ✅

میلیون نفر فوت کرده  ۳۰میلیون نفر سهام دار، حدود  ۴۹آقای حدادی در خصوص تعیین تکلیف سهام فوت شدگان نیز گفتند: از 

 .توانند پس از مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، کارهای ابتدایی انتقال سهام را انجام دهند اند که وارثان آن ها می

 

 

 



 

 

 

 

 

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

 �� خالصه مطلب

پرداختیم و راهنمای گام به گام این کار را نیز برای مشاهده شما در مقاله  فروش سهام عدالت بانک ملی ما در این مقاله به بررسی

 .قرار دادیم

 .این نکات مهم انجام این کار را شرح دادیم و آخرین خبرهای مربوط به فروش سهام عدالت را هم بیان کردیم افزون بر

امیدواریم مطالعه این مقاله برای شما عزیزان مفید بوده باشد. در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به دریافت راهنمایی های بیشتر 

)بدون پیش شماره( و در هر ساعت از شبانه روز با مشاوران سامانه مشورت  9099075307ن می توانید از طریق تماس با شماره تلف

 .ارتباط برقرار نمایید و مشکل خود را مطرح کنید

همچنین شما همراهان گرامی می توانید سوال یا مشکل خود را به صورت کامنت در انتهای همین مطلب بنویسید تا مشاوران 

 .در کوتاهترین زمان ممکن به شما پاسخ دهند کارآزموده سامانه مشورت

  

 .برای دانلود فایل پی دی اف مقاله فروش سهام عدالت بانک ملی کلیک کنید �🁈�
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