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 دہی دھوکا/  سازی جعل سے حوالے کے کاری سرمایہ ذریعے کے میڈیا سوشل

 

 جارہا کیا جاری ‘الرٹ  انویسٹر’ یہ سے جانب کی( ایکس ایس پی) لمیٹڈ ایکسچینج اسٹاک پاکستان

 فارم پلیٹ میڈیا سوشل جو سکے جا کیا خبردار کو کاروں سرمایہ اپنے سے عناصر ایسے تاکہ ہے

 ۔ہیں سکتے دے دھوکا کو کاروں سرمایہ لیے کے فائدے ذاتی اپنے کرکے استعمال کا

 

 میڈیا سوشل ، ہیں جاتے کیے سے جانب کی صارفین فیصلے جو سے حوالے کے کاری سرمایہ 

 کو میڈیا سوشل کار سرمایہ ریٹیل سے بہت۔ ہے سکتا کر ادا کردار اہم میں ہونے انداز اثر پر اس

 تاکہ ہیں شامل فارمز پلیٹ میڈیا دیگر یا اِن لنکڈ ٹویٹر، یوٹیوب، بک، فیس میں جن ہیں کرتے فالو

 سے حوالے کے ایڈوائزری انوسٹمنٹ یا بروکرز کرنے، کاری سرمایہ میں اسٹاک مخصوص

 اور کرنے حاصل رہنمائی میں بارے کے عملیوں حکمت کی کاری سرمایہ کرنے، حاصل معلومات

 معلومات سے حوالے کے قیمت کی سیکیورٹی یا گوئی پیش کی تبدیلیوں میں سمت کی مارکیٹ اسٹاک

 ۔جاسکیں کی اکٹھی

 

 مجاز غیر یہ تاہم ہے، کرتا فراہم فوائد سے بہت کو کاروں سرمایہ ریٹیل میڈیا سوشل اگرچہ

 کے فائدے ذاتی اپنے جو ہے، سکتا بن باعث کا خطرات بھی سبب کے موجودگی کی ڈیلرز/مشیروں

 /ریگولیٹڈ خاص کسی ڈیلرز /مشیر مجاز غیر یہ۔ ہیں کرتے استعمال غلط کا فارمز پلیٹ ان لیے

 کے مارکیٹ اسٹاک کو خود میں حیثیت خودساختہ اپنی یا ہوئے کرتے نقالی کی کمپنی یافتہ الئسنس

 پروفائل، بک فیس گروپس، ایپ واٹس اکاؤنٹ، ہوئے کرتے پیش پر طور کے کار تجزیہ /ماہرین

 ذریعے کے چینلز کئی سمیت وغیرہ ڈیز آئی میل ای اور ڈومینز والے آنے نظر جلتے ملتے لوگوز،

  ۔ہیں سکتے پھیال معلومات کن گمراہ یا غلط میں بارے کے اسٹاک

 

 نامکمل غلط، معلومات والی ہونے حاصل سے میڈیا سوشل کہ رہیں آگاہ سے بات اس مہربانی برائے

 مشورہ پر موضوعات متعلق سے کاری سرمایہ کہ لیں کر نوٹ بھی یہ۔ ہیں ہوسکتی کن گمراہ یا

 درست ایک لیے کے ایڈوائزر سیکیورٹیز مطابق کے 2015 ایکٹ، سیکیورٹیز لیے، کے دینے

 ۔ہے ہوتا درکار الئسنس

 

 کہ ہے جاتی کی درخواست ساتھ کے صراحت سے لوگوں خواہشمند کے کرنے کاری سرمایہ لٰہذا،

 یافتہ الئسنس اور رجسٹرڈ اور رہیں ہوشیار سے کاروں تجزیہ /ماہرین میڈیا سوشل ساختہ خود وہ

 ۔بنائیں یقینی کو کرنے حاصل خدمات کی مشیروں
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 دینے جھانسہ سے حوالے کے کرنے فیصلے کا کاری سرمایہ کو لوگوں خواہشمند کے کاری سرمایہ

 :ہیں سکتے ہو یہ طریقے کچھ ساتھ کے طریقوں دوسرے کے

 

 : وعدہ کا ریٹرنز فکسڈ شدہ گارنٹی    -

 ہے رہا کر وعدہ کا دینے ریٹرن فکسڈ شدہ گارنٹی فوقتا   وقتا   پر کاری سرمایہ شخص کوئی اگر      

 ۔رہیں محتاط تو

 

 :وعدہ کا ریٹرنز انویسٹمنٹ بھاری    -

 محتاط تو ہے کرتا وعدہ کا منافع شرح بھاری پر کاری سرمایہ ساتھ کے رسک کم کوئی اگر     

 ۔رہیں

 

 :فراہمی کی مشورے کے کاری سرمایہ مطلوب غیر    - 

 یا میل ای میسج، کال، والے کرنے پیش مشورے مطلوب غیر سے حوالے کے کاری سرمایہ     

 جانب کی شخص نامعلوم کسی وہ ،خواہ رہیں محتاط وقت کرتے وصول پیغامات مواصالتی دیگر

 ۔جائیں کیے پیش سے جانب کی شخص منسلک سے والے جاننے کسی یا ہو سے

 

 :دباؤ کا کرنے عمل پر طور فوری     -

 کی کاری سرمایہ پر طور فوری کہ ہے کررہا اورمجبور ہے رہا کر رابطہ بار بار کوئی اگر     

 ۔ رہیں محتاط گاتو جائے ہو ضائع موقع ورنہ جائے

 

 :ڈیلر /مشیر مجاز غیر     -

 /مجاز غیر ایسے۔ رہیں محتاط سے مالزمین رجسٹرڈ غیر /مجاز غیر کے ایڈوائزر یا بروکرز      

 کردہ فراہم سے جانب کی ان تاکہ ہیں بناتے پیجز بک فیس/  سائٹس ویب جعلی افراد رجسٹرڈ غیر

 کیا کوگمراہ کاروں سرمایہ میں بارے کے فروخت و خرید کی سیکیورٹیز پر بنیاد کی مشورے /ٹپس

 ۔سکے جا
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 :تحقیق قبل سے کاری سرمایہ     -

 کمپنیوں پہلے سے کرنے فیصلہ کوئی میں سلسلے کے کاری سرمایہ میں اسٹاک کے کمپنی کسی     

 ۔کریں تحقیق کر لے جائزہ کا(financials) مالیات کے ان اور

 

 ایکس، ایس پی پی، سی ای ایس سے باقاعدگی وہ کہ ہے جاتی کی درخواست سے کاروں سرمایہ

 رکھ ڈیٹ اپ کو خود تاکہ کریں وزٹ کا سائٹس ویب آفیشل کی ایل پی سی سی این اور سی ڈی سی

 ۔کریں فیصلے کے کاری سرمایہ سمجھدار ہوئے باخبررہتے سے طرح اچھی اور سکیں

 

 کرتا افزائی حوصلہ بھرپور کی حضرات ایسے والے کرنے کاری سرمایہ ایکس ایس برآں،پی مزید

 اس ہوناور رکھتے آگاہی میں بارے کے صفحات /سائٹس ویب جعلی دہی، دھوکا بھی کسی جو ہے،

 پی ساتھ کے شواہد متعلقہ اور کوئی یا نمبرز، رجسٹریشن ، سائٹ ویب اور میل ای تفصیالت کی

 کو ایکس ایس پی سے دینے اطالع کی دہی دھوکا۔ ہوں خواہشمند کے کرنے رپورٹ کو ایکس ایس

 ۔سکے روک سے بننے شکار نادانستہ کو کاروں سرمایہ دوسرے وہ کہ گی ملے مدد میں بات اس

 

 :ہے سکتی جا دی اطالع کی جعلسازی /دھوکادہی پر پتوں ذیل درج کو ایکس ایس پی

 

 اسٹاک بلڈنگ، ایکسچینج اسٹاک آفس، ہیڈ( ایکس ایس پی) لمیٹڈ ایکسچینج اسٹاک پاکستان: پتہ کا ڈاک

 ۔پاکستان ،74000 - کراچی روڈ، ایکسچینج

 

    investor.complaints@psx.com.pk  :ایڈریس میل ای
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