
 

 
 

با اجرایی شدن طرح آزاد سازی سهام عدالت، افرادی زیادی برای اطالع از دارایی های سهام عدالت به فکر ثبت نام در 

سجام و دریافت کد بورسی شده اند. برای مشاهده سود سهام عدالت خود راهی به جز کد بورسی نیز وجود دارد و آن 

د بدون بدون کد بورسی و تنها با کد ملی خود می توانند آخرین که افرا می باشد پیگیری سود سهام عدالت با کد ملی

وضعیت سود سهام عدالت خود را مشاهده نمایید. ما در ادامه مقاله قصد داریم پیگیری سود سهام عدالت با کد ملی را به 

مشکل برخوردید می  طور کامل برای شما شرح دهیم. در ادامه همراه ما باشید و اگر در مشاهده سود سهام عدالت خود به

تنها از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد( تماس گرفته و درخواست ) 9099075307توانید با مشاورین ما با شماره 

 .راهنمایی نمایید

  مشاهده سود سهام عدالت با کد ملی

مراجعه نمایید.  samanese.ir برای پیگیری سود سهام عدالت با کد ملی باید از سامانه سهام عدالت به آدرس اینترنتی ��

 .این سامانه دارای امکانات مختلفی برای افراد دارد که یکی از این امکانات مشاهده سود سهام عدالت است

 :برای پیگیری و مشاهده سود سهام عدالت با کد ملی مراحل زیر را طی نمایید

 .را وارد کرده و وارد سامانه سهام عدالت شویدsamanese.ir ابتدا بر روی مرورگر خود آدرس اینترنتی �� 

  

 

 .سپس برای پیگیری سود سهام عدالت با کد ملی بر روی گزینه "ورود به سامانه " کلیک نمایید ��

 

یرم" را زده و در پنجره جدید تمانی شرایط را مطالعه کرده و سپس تیک گزینه " مطالب فوق را مطالعه کردم و می پذ ��

 .بر روی دکمه " ادامه " کلیک نمایید

  

 

http://samanese.ir/
http://samanese.ir/


 

 
 

در پنجره جدید باز شده باید کد ملی را در کادر وارد کرده و سپس بعد از زدن کد امنیتی بر روی گزینه "ادامه " سپس  ��

 .کلیک نمایید

  

 

در بین موارد انتخاب نماییدد. این کار در مرحله بعد مطابق به درخواست خود سامانه باید نام و نام خانوادگی خود را  ��

 .برای راستی آزمایی تعبیه شده است. و سپس "ادامه " را کلیک نمایید

 

در مراحل بعد راستی آزمایی شما باید نام پدرو سپس تاریخ تولد خود را نیز از میان گزینه ها انتخاب نمایید و سپس  ��

 .شناسنامه ها پیدا نمایید. برو روی دکمه "ادامه" کلیک نماییدشماره شناسنامه خود را باید در میان شماره 

  

 

زمانی که تمامی راستی آزمایی شما به پایان رسید، باید تمامی اطالعات خود را بررسی کرده و اگر تمامی آن ها  ��

باید بر روی گزینه توجه نمایید اگر اطالعات شما صحیح نبود  درست بود بر روی گزینه "تایید و ورود" کلیک نمایید.

 ."اصالح" کلیک کرده و تمامی اطالعات نا درست را تصحیح نمایید

  

 

اکنون برای پیگیری سود سهام عدالت با کد ملی باید بر روی گزینه "صورت وضعیت دارایی سهام عدالت" کلیک  ��

 .کرده و سود سهام عدالت خود را مشاهده نمایید

  



 

 
 

 

  

 .بر روی لینک کلیک نمایید آزاد سازی سهام عدالتبرای اطالع از �� 

 وضعیت سود سهام عدالت

مطلع شوید و دارای خود را به کمک کد ملی مشاهده نمایید، می اگر قصد دارید از مبلغ سهام عدالت به روز و دقیق  ��

 .توانید از طریق زیر اقدام نمایید

برای مشاهده سود سهام عدالت و دارایی خود ابتدا باید سهام عدالت به صورت مستقیم را داشته باشید و افرادی که روش 

 .وش استفاده نمایندغیر مستقیم بر روی سهام عدالت خود دارند نمی توانند از این ر

 لینک مستقیم استعالم واریز �� 

 .برای مشاهده سهام خود مراحل زیر را طی نمایید

  

 .شوید. لینک مستقیم نیز گذاشته شده است panel.sahamedalat.ir ابتدا وارد سایت سهام عدالت به نشانی اینترنتی ��

  

 .کلیک نمایید  پس از ورود بر روی گزینه "مشاهده دارایی سهام عدالت" ��

  

 

در صفحه جدید کد ملی خود را زده و باید منتظر پیامک باشید. یاد آوری می کنیم این روش تنها برای افرادی است که  ��

 .روش آزاد سازی مستقیم را داشته باشند

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/
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/
https://panel.sahamedalat.ir/
https://panel.sahamedalat.ir/


 

 
 

  

 

 .اعتبار سنجی ارسال شده بر روی گوشی را وارد کرده و بر روی گزینه "ورود" کلیک نمایید کد  سپس ��

  

 

 .پس از ورود به ناحیه کاربری خود شما می توانید ارزش سهام و دارای خود را مشاهده نمایید��

العاتی خود می توانید با توجه نمایید مبلغ مشاهده شده به روز می باشد. همچنین اگر در صورت مشاهده مغایرت اط ��

 .انتخاب گزینه "ویرایش پروفایل"، اطالعات اشتباه وارد شده را اصالح نمایید

  

 

  

 .بر روی لینک کلیک نمایید ثبت شماره شبا سهام عدالتبرای اطالع از �� 

 اطالع از سود سهام عدالت

 هم عدالت خود همان طور که قبال توضیح دادیم می توانید از طریق سامانه سهام عدالت به نشانیبرای مشاهده سود س ��

samanese.ir و به کمک کد ملی خود سود خود را مشاهده نمایید. 

و ورود به ناحیه کاربری خود، بر روی  samanese.ir برای این کار پس از ورود به سامانه سهام عدالت به نشانی ��

 ."صورت حساب وضعیت سهام عدالت" کلیک نمایید و تمامی واریز های خود را مشاهده نماییدگزینه 

 

https://mashwerat.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa/
https://mashwerat.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa/


 

 
 

در این قسمت می توانید ارزش سهام خود را نیز مشاهده نمایید و در صورت لزوم اطالعات خود را با انتخاب گزینه  ��

 ."چاپ گزارش" چاپ نمایید

 

الت را به شما نشان می دهد و برای مشاهده تمامی سود ها پس از آزاد این روش سود های قبل از آزاد سازی سهام عد ��

 .سازی سهام عدالت شما باید در قسمت " صورت حساب های سهام عدالت" سود های خود را مشاهده نمایید

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

 نکات پیگیری سود سهام عدالت با کد ملی

سهام خود را مشاهده  در زمان پیگیری سود سهام عدالت باید به نکاتی توجه فرمایید تا بدون مشکل به راحتی بتوانید ��

 :نمایید. برخی از مهمترین این نکات به شرح زیر است

 نکات پیگیری سود سهام عدالت با کد ملی

❇️ 
اگر در زمان ورود کد ملی در سامانه با خطا مواجه شدید دو دلبل خواهد داشت اول اینکه شما دارای سهام عدالت نمی باشد و  

 .سامانه اشتباه می باشد دوم اینکه اطالعات ثبت شده شما در

❇️ 
زمانی که کد اعتبار سنجی برای افراد ارسال می گردد، باید بدانید این کد به شماره همراه ای ارسال خواهد شد که در سامانه 

 .ثبت شده باشد

 .مشاهده نمایند در سامانه سهام عدالت می توانند تاریخ و مبلغ مربوط به سود را نیز  در زمان پیگیری سود سهام عدالت  ️❇

  

 اخبار پیگیری سود سهام عدالت با کد ملی

 سود سهام عدالت مرحله دوم چقدر است؟ ��

اما از آنجایی که واریز سود سهام عدالت مرحله دوم برای افرادی  مبلغ سود سهام عدالت مرحله دوم اعالم نشده است. هنوز

 .کنندهمان مبلغ واریزی سود دوره قبل را دریافت می اند؛ احتماالآذر ماه را دریافت نکرده 30است که سود 

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/
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/


 

 
 

 با کد ملی 1401آخرین واریزی سود سهام عدالت  ��

به  آذرماه جاری ۳۰سود سهام عدالت از بامداد چهارشنبه  .آذر اعالم شده بود 26از  ۱۴۰۱زمان واریز سود سهام عدالت 

 .مشموالن به صورت علی الحساب واریز شدهزار نفر از سهامداران و  ۷۴۰میلیون و  ۴۳حساب بیش از 

 آذر 30 –واریز سود سهام عدالت مرحله اول به همراه مبلغ  ��

 :به صورت زیر است ۱۴۰۱زمان و جزئیات مبلغ سود سهام 

 هزار تومان 600هزار تومانی:  ۵۳۲ سود سهام 
 هزار تومان ۱۲۸تومانی: یک میلیون و  یک میلیون سود سهام 
 آذر 30 –شنبه  4: 1401دالت زمان واریز سهام ع 

 خالصه مطلب

است. سال قبل طرح آزاد سازی   سهام عدالت برای گروه خاصی از مردم که یارانه به آن ها تعلق میگیرد راه اندازی شده

عناوین سود سهام عدالت به افراد تعلق می گرفت و پس از طرح   سهام عدالت مطرح شد و تا قبل از آن هر ساله سودی به

د سازی افراد حق انتخاب به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم را دارند. ما در این مقاله در خصوص پیگیری سود سهام آزا

عدالت با کد ملی توضیح دادیم تا هر فرد بتواند سود سهام عدالت خود را از طریق کد ملی مشاهده نماید. پس از مطالعه این 

تنها ) 9099075307ید می تانید با مشاورین سایت مشورت به شماره تماس مقاله در صورتی که پرسش و یا ابهامی داشت

 .از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد( حاصل فرمایید و یا در زیر مقاله کامنت بگذارید

 �� .نمایید کلیکبرای دریافت و مطالعه پی دی اف پیگیری سود سهام عدالت با کد ملی  ��
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