
از چه طریقی ممکن است؟ سوالی که بسیاری از دریافت کنندگان سهام عدالت ممکن  پیگیری سهام عدالت متوفیان

میلیون نفر واجد شرایط دریافت سهام  49است با آن مواجه شوند. با اعالم سازمان بورس در ابتدای سال جاری، بیش از 
. در ابتدا دریافت سهام عدالت عزیزان اندمیلیون نفر از این تعداد فوت شده 3عدالت هستند. طبق آمار منتشر شده، بیش از 

وفات یافته، روش و پروتکل مشخصی نداشت. از همین رو رییس سازمان بورس اعالم کرد که به دنبال ایجاد سامانه و 
ی افراد وفات یافته با در دست داشتن برگه انصار ای برای انتقال سهام عدالت به وراث هستند. ورثههای حقوقی ویژهروش

 .توانند با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک، عملیات انتقال سهام عدالت را انجام دهندمیوراثت 

طور که در ادامه مقاله شرح داده شده است، مرحله اول به نوعی دارای چند مرحله است. همان پیگیری سهام عدالت متوفیان
ده انجام دهید. اگر در ثبت نام در سامانه و یا پیگیری های ذکر شتوانید از طریق سامانهحضوری بوده و باقی مراحل را می

تا  با مشاوران ما در سامانه مشورت تماس بگیرید 9099075307 سهام عدالت متوفی نیاز به راهنمایی دارید، از طریق شماره
 .الزم را دریافت کنید و یا در صورت لزوم، همکاران ما ثبت نام را برایتان انجام دهند راهنمایی

 ام عدالت چیست؟سه

های ها و بنگاهتوان گفت سهام عدالت نوعی از یارانه است. دولت نهم با تصویب واگذاری بخشی از سهام شرکتدرواقع می
پذیر داشت. این سهام از طریق تر کردن دولت و توانمندسازی اقشار آسبدولتی به اقشار کم درآمد جامعه، تصمیم به کوچک

شود. سود سهام عدالت مانند یارانه نقدی به حساب سرپرست خانوار واریز استانی به افراد اعطا میهای تعاونی عدالت شرکت
شود. افراد با ثبت نام برای دریافت سهام، شماره شبای اختصاصی خود را در سیستم ثبت کرده و سود سهام هر شخص نمی

 .شودبه حساب خودش واریز می
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 .روی لینک آبی رنگ کلیک کنید ثبت نام سهام عدالت جاماندگان برای مشاهده

اید، برای دریافت اید، یا در مورد کارایی ونحوه محاسبه آن دچار سردرگمی شدهاگر تا کنون برای سهام عدالت ثبت نام نکرده
توانید با مشاوران ما در مرکز مشورت وارد صحبت شده تا همکاران ما ثبت نام شما را انجام داده و ثبت نام سهام عدالت می

طور که گفته شد در چند سال اخیر، پس از ثبت نام بسیاری از شهروندان در سامانه کنند. همان تانیا در این زمینه راهنمایی
بایست اند دچار مسئله شده است. ورثه و خانواده فرد فوت شده میسهام عدالت، دریافت مبلغ سود افرادی که فوت کرده

 .بتوانند مبلغ سود فردی که سهام را ثبت نام کرده دریافت کنند

همین منظور رییس سازمان بورس به تازگی اعالم کرده است که دریافت سهام عدالت متوفیان با پیگیری ورثه از طریق به 
 .ایمدفتر خدمات الکترونیک ممکن شده است. در ادامه نحوه پیگیری سهام عدالت متوفیان را برای عزیزان شرح داده

 پیگیری سهام عدالت متوفیان به چه معناست؟
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اند، بودند فوت شده ن اخیر با توجه به اینکه تعداد زیادی از افراد سرپرست خانواری که در سهام عدالت ثبت نام کردهدر سالیا
ی فرد پیگیری سهام عدالت متوفیان برای ورثه دارای روش و عملیات قانونی مشخصی نبود. طبق قانون، بازماندگان و ورثه

فرد فوت شده را دریافت کنند. رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه بایست قادر باشند سود سهام فوت شده می
ها های آندهیم تا سهام عدالت متوفیان را به خانوادههای انحصار ورثه را در اختیار سازمان بورس قرار میداده»اعالم کرد 
 «.منتقل کنند

سازمان »امانه سهام عدالت به صورت الکترونیکی اضافه کرد محمد کاظمی فرد درباره اطالعات فردی متوفیانِ سهامدار در س
 «.دهد و اطالعات متوفیان را به صورت برخط در اختیار داردثبت احوال کشور این خدمت را ارائه می

 

 .آبی رنگ کلیک کنید روی لینک فراموشی رمز عبور سهام عدالت برای مشاهده راهنمای

 پیگیری سهام عدالت متوفیان از طریق سامانه
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توانند واجد شرایط بودن یا نبودن فرد فوت شده در سامانه سهام عدالت را از چند طریق هموطنان عزیز از چند طریق می
میزان سود و سهام برای کسب اطالع از اعطای سهام عدالت و  samanese.ir بررسی کنند. سامانه سهام عدالت به آدرس

توانید از واجد بودن یا نبودن فرد هر شخص ایجاد شده است. با مراجعه به این سایت و ورود کد ملی شخص فوت شده، می
در دریافت سهام عدالت و میزان آن اطالعات الزم را کسب کرد. در صورتی که شخص متوفی مشمول دریافت سهام عدالت 

 .ای انتقال سهام عدالت وی اقدام کنندتوانند برباشد، وراث متوفی می

طور که گفته شد، ابتدای امر، وراث باید از سهامدار بودن متوفی اطمینان حاصل کنند. پس از آن با آماده کردن مدارک همان
  .توانند برای مراحل بعدی اقدام کنندزیر می

 :ام عدالت متوفیان شامل موارد زیر استگذاری مرکزی برای پیگیری سهمدارک الزم هنگام مراجعه به شرکت سپرده

  نامه واریز مالیاتیگواهی ��

  گواهی انحصار وراثت ��

  گواهی فوت ��

 اصل شناسنامه و کارت ملی متوفی و ورثه ��



 

در گام بعدی یکی از افراد به نمایندگی از باقی وراث، به یکی از دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد شرکت سپرده گذاری 
رسانی کند. نتیجه بررسی مدارک و صحت آن، بعد از طی مراحل قانونی از طریق پیامک به وراث متوفی، اطالعمراجعه می

 .شودمی

توانند خدمات انتقال سهام عدالت متوفی را میwww.csdiran.ir  متقاضیان محترم از طریق سامانه سمات به نشانی
ها اشاره کردیم برای انجام مراحل بعدی الزامی است. پس از ثبت در سامانه انجام دهند. مدارکی که در قسمت قبلی به آن

های مربوط به انتقال سهام را کند تا فرمر، یکی از ورثه به دفتر پیشخوان دولت طرف قرارداد سپرده گذاری مراجعه میمذکو
های نقل و انتقاالت و بررسی مدارک متقاضیان، مدارک برای بررسی و تأیید نهایی به شرکت دریافت کند. پس از تکمیل فرم

یجه نهایی به متقاضیان اعالم شود. در صورت تایید نهایی مارک متقاضیان، مبلغ شوند تا نتگذاری مرکزی ارسال میسپرده
 .شودسود سهام عدالت متوفی به ورثه پرداخت می

 دریافت مبلغ سود سهام عدالت متوفیان

https://www.csdiran.ir/
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گیرد. به همین دلیل، ورثه متوفی صورت میبه متقاضیان www.sejam.ir  واریز سود سهام عدالت از طریق سامانه سجام
مند شوند. نام کرده و با درج شماره شبا و شماره تلفن همراه خود، از سود سهام عدالت متوفی بهرهباید در این سامانه ثبت

 نکسازی کشور، میزان سود فرد متوفی را محاسبه کرده و تنها به شماره شبای تأیید شده و از طریق با سازمان خصوصی
بدیهی است برای پیگیری سهام عدالت متوفیان،  .کندعامل، سود اختصاص یافته هر فرد را به حساب خود آن شخص واریز می

 .ارائه و تأیید شماره شبا توسط وراث الزامی است

 خالصه مطلب

میلیون نفر در شرکت واجد شرایط دریافت سهام عدالت هستند، نحوه  49با توجه به اینکه طبق اعالم سازمان بورس، بیش از 
 3ثبت نام و دریافت این سهام برای اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه دارای اهمیت شده است. در حال حاضر بیش از 

اند. از همین رو پیگیری سهام عدالت متوفیان برای ورثه امری دالت فوت شدهمیلیون نفر از واجدین شرایط دریافت سهام ع
 .رسد. در این مقاله سعی شد مراحل پیگیری سهام عدالت متوفیان را به صورت کامل شرح دهیمحائز اهمیت به نظر می

گذاری ارداد شرکت سپردهآوری یکسری مدارک و مراجعه به دفتر پیشخوان مورد قربا جمع پیگیری سهام عدالت متوفیان

به راحتی قابل انجام است. پس از ارسال مدارک به صورت حضوری، باقی مراحل به صورت اینترنتی از طریق سامانه 
اید و یا در ثبت نام در سامانه گذیر است. در صورتی که برای دریافت و پیگیری سهام عدالت متوفی دچار مشکل شدهامکان

تان کرده، و یا تا همکاران ما در این زمینه راهنمایی تماس بگیرید 9099075307 توانید با شماره، مینیاز به راهنمایی دارید
 .در صورت لزوم ثبت نام را برایتان انجام دهند
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