
 ی ارسالی به سیستم از طریق پیام فوریاطالعیه هانمونه هایی از 

 

 سفارشات نمادهای بورسی 

میلیون ریال تخلف معامالتی  5پیرو ابالغیه بورس اوراق بهادار تهران، ارسال سفارش فروش با ارزش کمتر از 

 .محسوب خواهد شد

تواند یک سفارش  هزار تومان باشد، صرفاً می 500در صورتی که کل ارزش دارایی مشتری در یک نماد کمتر از 

 .فروش در آن نماد و به ارزش کل دارایی ارسال نماید، در غیر اینصورت مشمول تخلف معامالتی خواهد بود

 .باشد مسئولیت کنترل مبلغ سفارشات بر عهده سهامدار می 

الی   06/1399/ 05تاریخ  ( از1پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق پاالیشی یکم )پاالیش  -1

می باشد و به هر شخص پس از کسر میزان تخصیص یافته در پذیره نویسی صندوق   1399/ 19/06

 واحد تعلق خواهد گرفت.  500دارایکم، حداکثر 

با توجه به بلوکه شدن وجوه خواهشمند است از ورود سفارشات بیش از تعداد فوق خودداری نمائید.  -2

واحد   500برابر  1به هر فرد در مجموع دو صندوق دارایکم و پاالیش  سقف واحدهای قابل تخصیص 

 تعیین شده است. 

واحد   500افرادی که قبال صندوق دارایکم را خریداری کرده اند با کسر میزان خریداری شده قبلی از  -3

 ( اقدام نمایند. 1نسبت به خرید صندوق پاالیشی یکم )پاالیش 

 

 اطالع رسانی بسیار مهم 

 .عدد می باشد 500حداکثر تعداد قابل خریداری در پذیره نویسی )پاالیش( و )دارایکم( 

عدد شرکت کرده اند، نمی توانند در پذیره نویسی   200مثال کسانی که در پذیره نویسی دارایکم به تعداد 

 .سفارش ثبت کنند 300)پاالیش( بیش از 

 .است  "مشتری"مسئولیت کنترل تعداد سفارش با 



ورتی که سفارش شما بیش از حد مجاز باشد مبلغ به میزان بیشتر بلوکه شده و تاپایان تخصیص )حداقل در ص

 .یک ماه دیگر( امکان آزاد سازی مبلغ وجود نخواهد داشت 

 

  دی محترم سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گرد رهیمد  اتیرساند، طبق مصوبه ه   یم یگرام انی به اطالع مشتر

  الیر ونیلیبه پنج م الیر  ونیلیم  کیسامانه معامالت بر خط از مبلغ  قیاز طر یارسال دیخرارزش هر سفارش 

 یاتیعمل 1399/1/20 خیمصوبه از تار  نیا( هیدر روز عرضه اول دیخر یسفارش ها  ء. )به استثناابدی یم شیافزا

 .شود یم

 

 کاربران محترم 

انجام معامله در حجم کم   ایاوراق بهادار از ورود سفارش  یگذار مت یق ندی به منظور عدم اختالل در فرآ

سفارش فروش به   کیجاز به ارسال م صرفا  الیر ونی لینموده و در سفارشات با ارزش کمتر از پنج م یخوددار

ممنوع و   دایاز مورد مذکور اک ری. لذا از ورود سفارش کم حجم به غدی باش یآن نماد م یبر رو ییکل دارا زانیم

و  یقیاشخاص حق یموضوع مذکور ضمن مسدود شدن کد معامالت ت یباشد و در صورت عدم رعا  یتخلف م

 .گردد ی م یبه تخلفات بررس یدگیرس تهیمموضوع در ک یحقوق

 

 مهم در خصوص انجام معامله روز هیاطالع

زمان سپرده شدن سهام   ،یتا اطالع ثانو 05/07/1399رساند، از امروز شنبه مورخ  ی فعاالن بازار م هیاطالع کل به

شده در   یداریاست فروش سهام خر یهیباشد. بد ی. لذا انجام معامله روز مجاز نمابدی یم رییتغ t+1به  t+0از 

 باشد.  ینم ریهمان روز امکان پذ

 


