خالصِ آهَزش حق تقذم
ًَ 2ع حق تقذم دارین
 حق تقذم استفادُ ضذُ = حق تقذم هرحلِ اٍل = هْلت دارُ  60رٍزُ = اجازُ خریذ ٍ فرٍش دارین
 حق تقذم استفادُ ًطذُ = حق تقذم هرحلِ دٍم = هْلت ًذارد

= اجازُ خریذ $تَسط کارگسار ٍ #فرٍش

ًذارین
$خریذ تَسط کارگساری اًجام هیطَد ٍ زهاًی ک خریذ کردین حتوا بایذ بایذ  100بِ ازا ّر سْن ٍاریس ضَد#
------------------------------------------------------------------------------------------------------------گفتین حق تقذم اگِ باضافِ صذ تَهي کٌین بایذ از سْن اصلی کوتر باضِ تا ارزًذُ برای خریذ باضذ
یک استثٌا داضتین  :گفتین اگِ حق تقذم باضافِ صذ تَهي از سْن اصلی بیطتر باضِ فقط فقط در صَرتی ارزش دارُ کِ بِ
اٍى حق تقذم در هجوع سَد تعلق بگیرُ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------پاسخ بِ سَاالت :
فعال قبَل کٌیذ حق تقذم استفادُ ًطذُ !!! ّست$بعذا اثبات هیکٌن  ٍ #حاال با ایي فرض جَاب هیذم
الف #خریذ سْن بْترُ  --- #:چرا چَى هثال بِ ضوا قیوت  90تَهي ایي سْن در صف خریذ گیر ضوا هیَهذ چَى حق
تقذم استفادُ ًطذُ هیاضِ بایذ  100تَهي بِ حساب بِ ازا ّر سْن هیریختیي ک هیطذ  190تَهي ٍ از قیوت  184خَد سْن
بیطترُ ّاّاّاّاّاّاّاّا
ب  #حق تقذهی بَدُ ک در یک بازگطایی بِ یکی از سِ دلیل زیر داهٌِ بیص از  "8داضتِ !!! از سِ دلیل زیر
 -1حق تقذم استفادُ ضذُ ّست ک تازُ باز ضذُ
 -2حق تقذم استفادُ ًطذُ بَدُ بازگطایی ضذُ
 -3در حیي باز بَدى ٍ فرٍش حق تقذم  $چِ استفادُ ضذُ یا استفادُ ًطذُ  #سْن اصلی بستِ ضذُ جْت تعذیل یا هجوع
سالیاًِ  $$قبال گفتین اگِ سْن اصلی ب ّر دلیل بستِ ضَد حق تقذهص ّن بستِ هیطَد ##حاال ایي هٌفی جْت بازگطایی
جْت تعذیل یا بعذ از هجوع سالیاًِ ًیس هیتَاًذ باضذ هاًٌذ غارر ٍ غاررح  --کِ در رًٍذ فرٍش حق تقذم استفادُ ًطذُ
یک بار جْت هجوع بستِ ضذ
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عکس زیر از پاییي بِ باال بخًَیذ
 2/24حق تقذم استفادُ ًطذُ غاررح در حال عرضِ بَدُ ٍ ًاظر بیچارُ گفتِ اضخاظ حقیقی ًخریذ یا اگِ هیخریي100
تَهي ٍاریس کٌیذ ٍ در حیي بازار آخر ٍقت چَى غارر هجوع سالیاًِ داضتِ بستِ ضذ ٍ در ًتیجِ غاررح ّن بستِ هیطَد ٍ
ّ 2/30ن بازگطایی غاررح صَرت گرفتِ با تَجِ بِ ایٌکِ غارر ّن باز ضذُ

پاسخ ج  #ضوا عادت کردیي ّرجا دیذیي صف هیلیًَی ّست فکر هیکٌیذ حلَا با بیل دارى هیذى ##:
اها دیذیي فعال ً 1950فر با حجن  194هلیَى آدم اسکل ًطستي تَ یک صف خریذ ک اضتباُ بَدُ ّاّاّاّاّاّاّاّا
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جَاب سَال حرفِ ای  :از کجا بفْوین حق تقذم استفادُ ًطذُ بَدُ یا حق تقذم استفذُ ضذُ ؟؟؟
 3رٍش دارُ ک بفْوین
 -1از رٍی اطالعیِ ضرکت باز کٌیذ ٍ ببیٌیذ هْلت استفادُ از حق تقذم ک  60رٍز ّست آیا ایي تاریخ در بیي اٍى 60
رٍز ّست یا ًِ اگِ بَد ک هیطِ حق تقذم استفذُ ضذُ  ---اگِ ًبَد هیطِ حق تقذم استفادُ ًطذُ
 -2از سابقِ هعاهالت  ---تاریخ حق تقذم ًگاُ کٌیذ ٍ تاریخ ّای هاقبلطٍَ اگِ پطت سر ّن بَد هیطِ استفادُ ضذُ اگِ
فاصلِ بیطاز  2هاُ داضت هیطِ استفادُ ًطذُ  $چَى گفتین استفادُ ًطذُ  2هاُ بعذ از استفادُ ضذُ ٍارد بازار هیطِ#
با فرض ایٌکِ االى ّ 1392/4/21ستین هثال ّای زیر ٍ ببیٌیذ
هثال از حق تقذم هرحلِ اٍل یا استفادُ ضذُ  $تاریخ ّا پطت سر ّن #
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هثال  #از حق تقذم هرحلِ دٍم یا استفادُ ًطذُ $تاریخ ّا  2هاُ فاصلِ دارد  #االى  1392/4/21هیباضذ

رٍش سَم  #از تعذاد ٍ حجن هعاهالت هیباضذ
در حق تقذم استفادُ ًطذُ حقَقی هجاز بِ خریذ هیاضذ ٍاسِ ّویي در حجن ّای باال خریذ سَرت هیگیرد در سَاال ها
اگر دقت کٌیذ
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تعذاد هعاهالت  2720هعاهلِ هیطَد ک دقیقا حجن  272000000خریذ ٍ فرٍش صَرت گرفتِ یعٌی ّر هعاهلِ حجن
 100000تا  ---------ک ًطاى از ایٌِ ک حقَقی خریذار هیابطذ ٍ از کادر فرٍش با اردرّا باز هطخصِ ک
هعاهلِ بیي کلِ گٌذُ ّا ّست ًِ حقیقی ّا
پس حق تقذم استفذُ ًطذُ ّست !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ٍ فرض اٍلی ها اثبات ضذ

-----------------------------ایٌٍَ حاال ضوا بگیي ایي حق تقذم استفادُ ضذُ ّست یا ًطذُ ؟؟
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