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 عشقیجناب آقای 

 ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار

 با سالم و احترام؛

نامه معامالت در آیین 31ها، با اصالح ماده همانگونه که مستحضرید در راستای ارتقاء شفافیت و رفع محدودیت

های کارگزاری برداشته شد. با این وجود شرکت بورس اوراق بهادار تهران، ممنوعیت معامالتی پرسنل شرکت

و کارکنان ارکان بازار های کارگزاری پرسنل شرکتر معامالت بناظر  یمعامالت یهاتیو ممنوع هاتیمحدود

همچنان  در بورس کاالی ایران معامالتدر خصوص  شانیا تحت تکفلو اشخاص  پرسنل ،رانیاعم از مد سرمایه

کاالهایی همچون خودرو و فروش اخیراً های جدی را ایجاد کردده است، مخصوصاً آنکه چالش برقرار است که

پذیرد و برآوردها حاکی استمرار و تقویت این وضعیت در آینده است. ال صورت میسیمان در بستر بورس کا

به استحضار  مذکورهای خرید خوردو از بورس کاال توسط اشخاص موارد زیر در راستای مرتفع کردن محدودیت

 رسد:می

 مشتریانبرای تمامی  یقیمتهر و درج  بودهحراج باز خودرو در بورس کاال به صورت  معامالتاینکه باتوجه به  -1

در این نوع معامالت  سرمایه کارگزاری و ارکان بازار هایکارکنان شرکت ،امکان پذیر استبدون محدودیت 

 ی نسبت به سایرین ندارند و امکان تضییع حقوق مشتریان متصور نیست.مزیت

های داخلی و خودرو عمومی بر افزایش عرضه مبنیو وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تصمیم دولت  -2

باعث خواهد شد ها، محدودیت معامالتی اشخاص مزبور با هدف حذف واسطهی ایران الدر بورس کاخارجی 

پذیر نباشد و این ممنوعیت موجب سلب یکی از حقوق عمومی افراد تلقی خرید خودرو از طرق دیگر امکان

 شود.می

و خرید متعدد خودرو  گریسودجویی و واسطه مکانا ،کد ملی ثبت درخواست برای هر با توجه به محدودیت -3

 خواهد رفت.از بین  همچون سایر مشتریان های کارگزاریکارکنان شرکت توسط

مقررات قوانین و نقض  ساززمینهموجب استفاده از کدملی دیگران شده و از این دست  ییهاوجود محدودیت -4

 .شودیم یمال یبازارها تیاففش و کاهش ییمبارزه با پولشوحوزه 
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های کارکنان شرکتلغو محدودیت معامالت  برای خواهشمند است دستورات الزم الذکرفوقلذا با توجه به موارد 

 .مبذول فرمایید را ی ایراندر بورس کاال کارگزاری و ارکان بازار سرمایه

 

 باتشکر

 دهقانی احمدآبادمحمدرضا 

 دبیرکل

 

 رونوشت:

 سبااعضای محترم هیئت مدیره  •

 نژاد مدیرعامل محترم شرکت بورس کاالی ایرانجناب آقای سلطانی •

 های کارگزاری عضو کانونمدیران عامل محترم شرکت •


