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 مدیران کل محترم امور اقتصادی و دارئی استانهای سراسر کشور
 

 موضوع: اطالعات عمومی مربوط به سهام عدالت

 
 سالم علیکم

سامانه  ،ساماندهی و تکمیل این طرح کالن ملیساله اقساط سهام عدالت و در راستای  ۱۰با پایان یافتن دوره چنانکه مستحضرید؛ 

های فنی مطلوب و خوشبختانه به دلیل قابلیت. راه اندازی و شروع به ارائه خدمت نموده است ۱۳۹۵از اسفند  الکترونیکی سهام عدالت

ترین بخش اعظمی از فرایندهای مربوط به سهام عدالت به ساده این طرح،میلیون مخاطب  ۵۰بینی به موقع مطالبات و توقعات حدود پیش

 .و سریعترین روش ممکن در اختیار متقاضیان قرار گرفته است

صدور  ،قابلیت ارائه و تعیین آخرین وضعیت سهامداری مشمولین Samanese.ir به نشانیسامانه الکترونیکی سهام عدالت 

ارائه آخرین اخبار و اطالعات و  ،صی سهام عدالتیپرداخت سود تخصاطالع از  ین،مشمول دریافت و ثبت شماره شبا بانکی ،صورتحساب

پاسخگویی به سواالت متداول عموم مردم و به ویژه مشمولین سهام عدالت را داشته و به صورت تمام وقت در دسترس عموم مردم 

  .باشدمی

، Samanese.ir پایگاه اطالع رسانی سهام عدالت به نشانی الکترونیکیهای ارتباطی از جمله نظر به اینکه با وجود برقراری کانال

سامانه  ، www.ipo.irسازمان به نشانی  سامانه رسیدگی به شکایات و پیشنهادات ،02183338مرکز پاسخگویی تلفنی به شماره 

برقراری  ،Edalat@ipo.ir و info@Samanese.ir و edalat@Samanese.ir هایمکاتبات و پست الکترونیکی به آدرس

سواالت و تقاضای افراد ذینفع در سریعترین زمان  ،که به ابهامات شده استتالش  ...میز خدمت و پاسخگویی حضوری به ارباب رجوع و 

ادارات کل امور تقاضاهای مردم ما بین  پاسخگوئی بهدر جهت متعددی لیکن طی چند ماه گذشته مکاتبات ، ممکن پاسخ داده شود

 شده است.و سازمان خصوصی سازی مبادله  اقتصادی و دارائی استانها

و همچنین اجتناب از مکاتبات متعدد در زمینه های  مطلوب و کاهش مراجعات مردمیاطالع رسانی  ،سازیلذا به منظور شفاف 

اطالعات عمومی و مورد نیاز مشمولین و متقاضیان سهام عدالت جهت استحضار و در صورت صالحدید منابع اخذ به پیوست برخی  مذکور

ه است دستور فرمایند هماهنگی الزم در این زمینه انجام . شایستقرار دادن در معرض دید و دسترس عموم مردم به حضور ارسال میگردد

 پذیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 یدولت آباد یمختار لیاسمع

 دفتر امور سهام عدالت رکلیمد














