اخبار

دستور بانک مرکسی برای بازار گردانی اوراق (سخاب)

اهیش ّاهًَی اص اتالؽ لشیة الَلَع دستَسالؼول جذیذ تَلف ٍ تاصگطایی ًواد هؼاالتی ًاضشاى تَسسی ٍ غیش
تَسسی خثش داد ٍ گفت :تش اساس ایي دستَسالؼول دٍسُ تَلف ًوادّای هؼاهالتی دس تاصاس سْام حذاکثش 10
سٍص هؼاهالتی خَاّذ تَد.
ّاهًَی تا تیاى ایٌکِ تَلف ٍ تاصگطایی ًوادّای هؼاهالتی دس تاصاس پایِ اص سَی ساصهاى تَسس تِ ضشکت
فشاتَسس تفَیض اختیاس ضذُ است ،ػٌَاى کشد :تش ایي اساس ًوادّای هؼاهالتی ّوچَى تاًک ایشاى صهیي کِ
طی دٍ سال اخیش تا تَلف هَاجِ ٍ لغَ پزیشش ضذُ ٍ ،ی افضٍد :تش اساس دستَس الؼولی کِ ساصهاى تَسس تِ
صٍدی اتالؽ خَاّذ کشد ٍ جضییاتی کِ تِ تاصگی اص سَی سیاست ایي ساصهاى اػالم ضذًُ ،حَُ تَلف ٍ
تاصگطایی ًواد ّای هؼاهالتی تغییش خَاّذ کشد ٍ دس ػیي حال تغییشات جذیذی دس ًحَُ افطای ضشکتی ٍ
تفاٍت ّای تا اّویت تیي تاتلَّای هؼاهالتی هختلف تِ هٌظَس استماء ٍ یا اًتمال ًوادّای هؼاهالتی ضاّذ
خَاّین تَد.
تِ گفتِ ٍی همشس ضذُ ساّکاسّای تاصاس سشهایِ تِ هٌظَس ّوگشا ضذى هیاى ًشخ تاصاسی ٍ ًشخ سَد ایي اٍساق
اص سَی تاًک هشکضی تِ کاس گشفتِ ضَد ،تا تش اساس سٍش ّای هثتٌی تش ػشضِ ٍ تماضا ٍ هکاًیضمّای
هَجَد ًشخ تاصدّی اٍساق تذّی تْیٌِ ٍ کاّص یاتذ.
دس ػیي حال گفتِ هی ضَد ،تِ صٍدی حجن صیادی اص اٍساق خضاًِ اسالهی تاًکی تشای سال  1۹۳۱سٍاًِ تاصاس
غیش هتطکل تذّی دس ضثکِ تاًکی خَاّذ ضذ.

تَلف ٍ اًتمال تشخی ًوادّا اص تاتلَ پایِ ب تِ تاتلَ پایِ ج:

کاسگضاساى هحتشم ػضَ فشاتَسس ،تِ اطالع هی سساًذ؛ پیشٍ اطالػیِ ضواسُ  ;8/7/8907:هَسخ
 69;8/07/57ایي ضشکت ،تش اساس صهاًثٌذی اػالم ضذُ هطاتك تا هصَتِ هَسخ  69;8/07/57کویتِ
هحتشم دسج فشاتَسس ایشاىً ،وادّای هؼاهالتی ضشکت ّای گستشش صٌایغ پیام (لپیام ،)6تَلیذ سوَم ػلف
کص (ضسن ٍ)6ضشکت لَلِ ٍ تجْیضات سذیذ (فسذیذ )6دس پایاى هؼاهالت اهشٍص دٍضٌثِ هَسخ
 69;8/07/90هتَلف هی ضًَذ .الصم تِ رکش است تش اساس طثمِ تٌذی جذیذ دس تاتلَ پایِ جً ،وادّای
(لپیام( ،)6ضسن( ٍ )6فسذیذ )6تِ ّوشاُ ًوادّای هؼاهالتی ضشکت ّای تَلی پشس (ضتَلی ،)6کف
(ضکف ،)6تاصسگاًی آیٌذُ ساصاى تْطت پاسس (آیٌذُ ،)6تاًک ضْش (ٍضْش ،)6صٌایغ تستِ تٌذی هطْذ
(فثستن ،)6پتشٍضیوی اصفْاى (ضصفْا ٍ )6کاستي هطْذ (چکاسم )6تِ تاتلَ پایِ ج هٌتمل هی ضًَذ ٍ اص سٍص
ضٌثِ هَسخ  69;8/08/00آهادُ اًجام هؼاهلِ دس تاتلَ پایِ ج تاصاس پایِ هی تاضٌذ .هذیش ػولیات تاصاس ٍ اػضا
فشاتَسس ایشاى

