
وضعیت نمادها 

: هجاس

. در این نماد قابلیت ارسال دستور خرید و فروش وجود دارد 

 

 

:  هوٌَع هتَلف

در ایي صَرت ًواد ضزکت بستِ هی ضَد ٍ سْاهداراى . هؼاهالت ضزکت ّای بَرسی در ضزایط خاصی هتَلف هی ضَد

 .ًوی تَاًٌد بِ داد ٍ ستد سْام ایي ضزکت بپزداسًد

 

 

http://abcbourse.ir/


: دالیل تَلف ًوادّا

اقدام شرکت برای بازگشایی دلیل توقف  
 رگشاری هجوغ ٍ ارائِ صَرت جلساتب هجوغ ػوَهی ػادی سالیاًِ 1

 بزگشاری هجوغ ٍ ارایِ هصَبات هجوغ ػوَهی ػادی بطَر فَق الؼادُ 2

 بزگشاری هجوغ ٍ ارایِ هصَبات هجوغ ػوَهی فَق الؼادُ 3

 رفغ ابْام در خصَظ اطالػات ارائِ ضدُ بِ ساسهاى تؼدیل پیص بیٌی درآهد ّز سْن 4

تغییز با اّویت ػولکزد ٍالؼی ًسبت بِ آخزیي پیص بیٌی سَد  5
 ّز سْن

 رفغ ابْاهات در خصَظ اطالػات ارائِ ضدُ بِ ساسهاى

بزطزف ًوَدى هَارد هطزح ضدُ تَسط حسابزس ٍ اخذ ًظز همبَل یا  اظْارًظز هزدٍد حسابزس در خصَظ صَرتْای هالی 6
 هطزٍط حسابزس

بزطزف ًوَدى هَارد هطزح ضدُ تَسط حسابزس ٍ اخذ ًظز همبَل یا  ػدم اظْارًظز حسابزس 7
 هطزٍط حسابزس

 ارائِ اطالػات طبك هفاد دستَرالؼول افطای اطالػات ػدم ارایِ اطالػات 8

ارائِ اطالػات بِ ساسهاى  ارائِ اطالػات با اّویت 9

ارائِ اطالػات بِ ساسهاى  سایز هَارد 10

: ٍضؼیت ًواد در رٍس باسگطایی

پس اس اػالم ًاظز باسار هبٌی بز باسگطایی ًواد، اس ٍضؼیت هوٌَع هتَلف بِ ٍضؼیت هجاس هتَلف تبدیل : هجاس هتَلف
. هی گزدد کِ ًطاى اس باسگطایی ًواد در رٍس جاری است

اگز سْوی در ٌّگام باسگطایی ایي حالت بزای کطف لیوت در ًظز گزفتِ ضدُ است باید تَجِ داضت کِ : هجاس هحفَظ
با هحدٍدُ ًَساى هتفاٍت اس حد ًَساى هجاس باس ضَد، هطتزی ًوی تَاًد بیطتز اس سزخط خزید یا فزٍش، سفارش ثبت 

 .کٌد ٍ لیوت سفارش هطتزی ًوی تَاًد بْتز اس بْتزیي سفارش ثبت ضدُ باضد

. پس اس کطف لیوت، ًواد بِ حالت هجاس تبدیل ضدُ ٍ هؼاهالت بصَرت ػادی اًجام هی گزدد: هجاس

 

ٍضؼیت ًواد در رٍس تَلف 

. ًواد بِ تاسگی بستِ ضدُ است ٍ لابل هؼاهلِ ًیست: هوٌَع

. ًواد تا اطالع ثاًَی ٍ ارائِ اطالػات بِ بَرس بستِ است: هوٌَع هتَلف

 

آهَسضگاُ فٌی ٍ حزفِ ای بَرسیزاى 

www.BourseIran.org 

http://abcbourse.ir/

