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لتشرکت ردسهام معامالت  اطالعیه   اهی سرماهی پذری سهام عدا
 

ورس و حترم سازمان ببه استناد مصوبه هئیت مدیره م رساند،به اطالع کلیه فعاالن محترم بازار سرمایه می                          

های شرکتدر خرید سهام امکان  21/03/1399تا تاریخ  13/03/1399شنبه مورخ سهاز روز ، اوراق بهادار

  :باشد)مطابق جدول پیوست( به شرح ذیل فراهم میسهام عدالت سرمایه پذیر 

 4-4نی که بر اساس اختیارات محوله به کمیته پایش ریسک بازار به موجب بند ادسته از کارگزارآن .1

هیات مدیره، به تشخیص کمیته یاد شده به  14/05/1398پانصد و هشتاد و هفتمین صورتجلسه مورخ 

عنوان کارگزاری پرریسک تشخیص داده شوند، مجاز به ارائه خدمت به عنوان کارگزار عامل فروش 

 باشند. سهام عدالت نمی در خصوص مشمولین

به صورت عادی  سهام عدالت طی جلسه معامالتی روزانههای سرمایه پذیر شرکتدر انجام معامالت  .2

 و بلوک در نماد مربوطه با هماهنگی با ناظر بازار قابل انجام است.

عادی  تر از قیمت پایانی نماد معامالتیتواند حداکثر یک درصد پایینکمترین قیمت معامله بلوک می .3

 )خرد( در لحظه معامله بلوک آن سهم باشد. 

به درخواست کارگزار و پس از انجام بررسی، توسط بورس قابل در نمادهای مربوطه بلوک معامالت  .4

 باشد.     می تائید

تواند هر ات و اجرای شرایط واگذاری به صورت بلوک، کارگزار میدر صورت تجمیع سفارش .5

 نماید.  3ساعت در ساعات معامالتی بازار اقدام به واگذاری بلوک به شرح بندنیم
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هر  4در بازار ،پس از پایان جلسه معامالتی پیوستذکر شده در جدول زمان شروع معامله در نمادهای  .6

 .می باشدو بدون مرحله سفارشگیری  14:00الی  12:45از ساعت روز 

 روز انجام معامله امکانپذیر می باشد.نماد اصلی در تنها در قیمت پایانی  4در نمادهای بازار انجام معامله  .7

 .می باشدامکانپذیر اعم از حقیقی، حقوقی  گذارانسرمایهخرید برای کلیه  .8

 با اعتبار روز اقدام نمایند. تنها ن نسبت به ورود سفارشاضروری است کارگزار .9
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 نماد معامالتی نام شرکت ردیف

 فایرا آلومینیوم ایران 1

 خودرو ایران خودرو 2

 وتجارت بانک تجارت 3

 وبصادر بانک صادرات 4

 وبملت بانک ملت 5

 بسویچ پارس سوئیچ 6

 شبندر پاالیش نفت بندرعباس 7

 شتران پاالیش نفت تهران 8

 شبریز پاالیش نفت تبریز 9

 شپنا پاالیش نفت اصفهان 10

 وپست پست بانک 11

 کچاد صنعتی معدنی چادرملو 12

 حپترو حمل و نقل پتروشیمی 13

 خساپا سایپا 14

 وتوصا سرمایه گذاری توسعه صنعتی 15

 ورنا سرمایه گذاری رنا 16

 ساراب سیمان داراب 17

 سدشت سیمان دشتستان 18

 فوالژ فوالد آلیاژی ایران 19

 فخوز فوالد خوزستان 20

 فوالد فوالد مبارکه اصفهان 21

 حکشتی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 22

 کگل معدنی و صنعتی گلگهر 23

 اخابر مخابرات ایران 24
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 نماد معامالتی نام شرکت ردیف

 رمپنا مپنا 25

 فملی ملی صنایع مس ایران 26

 بنیرو نیرو ترانس 27

 دانا بیمه دانا 28

 جم پتروشیمی جم 29

 فارس هلدینگ خلیج فارس 30

 بفجر فجر انرژی خلیج فارس 31
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