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پیوست بند ۳ صورتجلسۀ ۶۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

مصوبه اصالح پارهای از مواد دستورالعمل اجرایي نحوۀ انجام معامالت اوراق بهادار در فرابورس ایران مورخ 

۱۳۹۹/۰۹/۰۹ به منظور اصالح "تابلو پایه قرمز" در بازار پایه فرابورس ایران

1

ماده واحده: دستورالعمل اجرایی نحوۀ انجام معامالت اوراق بهادار در فرابورس ایران مصوب مورخ ١٣۸۸/٠٦/٠٧ به منظور  

اصالح "تابلو پایه قرمز" در بازار پایه فرابورس ایران به شرح بندهای زیر اصالح شد:     

بند ١ ماده ١٠ مکرر به شرح زیر اصالح شد: -١
"جلسات رسمی و روزهای انجام معامله انواع اوراق بهادار در تابلوهای "پایه زرد"، "پایه نارنجی" و "پایه قرمز"، ساعت آغاز، 
خاتمه و مدت زمان هر جلسۀ معامالتی و همچنین تعداد، مدت و انواع دسترسی معاملهگران در مراحل انجام معامله، حداقل 
ارزش هر سفارش، حجم مبنا، واحد پایه هر سفارش(LOT) ، حداقل حجم هر سفارش(Q MIN) ، اعتبار زمانی سفارش و 
نیز محدودیتهایی از قبیل حداقل ارزش معامالت خرید برای معاملهگران برخط یا عدم مشارکت معاملهگران برخط در مراحل 

پیشگشایش توسط هیات مدیره  فرابورس تعیین و حداقل  ٢ روز کاری قبل از اعمال به عموم اطالعرسانی میگردد."

بند ٦ ماده ١٠ مکرر به شرح زیر اصالح شد: -٢

"استفاده از اعتبار برای خرید سهام و حق تقدم سهام در نمادهای معامالتی تابلو "پایه قرمز " و یا تخصیص اعتبار بر مبنای 
سهام ناشران تابلو "پایه قرمز" مجاز نیست. کارگزاران عضو فرابورس مکلف به تهیه زیرساخت فنی الزم برای کنترل این 
موضوع در خصوص مشتریان و معاملهگران خود میباشند. تصمیمگیری در این خصوص در مورد نمادهای تابلو پایه زرد و 

نارنجی در اختیار کمیته پایش ریسک قرار دارد."

بند ١١ مکرر و تبصره ١ و ٢ آن به ماده ١٠ مکرر به شرح زیر الحاق شد: -٣
" معامالت اوراق بهادار شرکتهایی که از تاریخ ابالغ إصالحات مورخ ٩٩/٩/٩ این دستورالعمل در تابلو"پایه قرمز" درج می
شوند، صرفا طی یک جلسه معامالتی در هر هفته به صورت حراج پیوسته و در محدوده دامنه نوسان یک درصد در تابلو "پایه 

قرمز" نسبت به قیمت پایانی در آخرین جلسه معامالتی قبل، قابل انجام است. 
تبصره ١:

در خصوص معامالت اوراق بهادار در تابلو "پایه قرمز"  موضوع این بند، در صورتی که در روز تعیین شده امکان برگزاری 
جلسه معامالتی به دلیل تعطیل بودن آن روز فراهم نباشد، جلسه معامالتی به اولین روز کاری بعد موکول می شود.

تبصره ٢:
 انجام معامالت برخط، به استثنای انجام معامالت برخط گروهی توسط کارگزاران، در نمادهای معامالتی مربوط به ناشرانی 

که از تاریخ ابالغ إصالحات مورخ ٩٩/٩/٩ این دستورالعمل در تابلو "پایه قرمز" درج میشوند ، مجاز نمیباشد.  "



پیوست بند ۳ صورتجلسۀ ۶۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

مصوبه اصالح پارهای از مواد دستورالعمل اجرایي نحوۀ انجام معامالت اوراق بهادار در فرابورس ایران مورخ 

۱۳۹۹/۰۹/۰۹ به منظور اصالح "تابلو پایه قرمز" در بازار پایه فرابورس ایران

2

تبصره بند ٥ ماده ١٣ مکرر٢ به شرح زیرالحاق شد: -٤

" شرکتهای درج شده در تابلو "پایه قرمز" مشمول طبقه بندی ناشران در بازار پایه نمیباشد. "

فصل ٢٤ حذف شد. -٥
ماده ١٥١ و تبصره آن حذف شد. -٦

ماده ١٥٢ و تبصرههای ١و ٢و ٣و ٤و ٥ آن حذف شد. -٧



پیوست بند ۳ صورتجلسۀ ۶۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

مصوبه اصالح پارهای از مواد دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران

مورخ ۰۹/۰۹/ ۱۳۹۹به منظور اصالح "تابلو پایه قرمز" در بازار پایه فرابورس ایران

1

ماده واحده: دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران مصوب مورخ ١٣٨٨/٠١/٢٥ به منظور 

اصالح "تابلو پایه قرمز" در بازار پایه فرابورس ایران به شرح بندهای زیر اصالح شد:     
بند ٦ مکرر ماده ١ حذف شد. -١
بند ٦ مکرر١ ماده١ حذف شد. -٢

بند ١٩ مکرر ماده ١ حذف شد. -٣
بند ١٩ مکرر ١ ماده ١ حذف شد. -٤

بند ٢٧ ماده ١ حذف شد. -٥
ماده ٢٠ به شرح زیر اصالح شد: -٦

"اوراق بهادار ناشران بازار پایه و شرکتهای تعاونی سهامی عام با رعایت شرایط و تشریفات ذکر شده در این دستورالعمل 
میتواند با نظر کمیته درج در تابلو پایه قرمز درج گردد. شرایط درج در تابلو پایه قرمز به شرح زیراست:

بند ٢ ماده ٢٠ به شرح زیر اصالح شد: -٧
"سهام آن با نام باشد."

بند ٣ مکرر ماده ٢٠ حذف شد. -٨
تبصره ٢ به شرح زیر به ماده ٢٠ الحاق شد: -٩

" تبصره ٢: شرکتهایی که پذیرش سهام آنها در بورس أوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران لغو شده باشد، درج آنها در 
تابلوی پایه قرمز با نظر کمیته درج امکانپذیر است."

ماده ٢٠ مکرر به شرح زیر الحاق شد: -١٠
"فرابورس ایران مکلف است در زمان درج نماد اوراق بهادار ناشر در یکی از تابلوهای بازار پایه یا تغییر طبقه بندی آن، 
اطالعاتی در خصوص مبنای درج نماد معامالتی و یا وضعیت ناشر در هر یک از تابلوهای بازار پایه که شامل عناوینی نظیر 
"لغو پذیرش شده"، "قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور"، "انحالل/ ورشکستگی" و "عدم اظهارنظر /اظهار نظر 

مردود"است، منتشر نماید. "
تبصره ٦ بند ج ماده ٢١ به شرح زیر الحاق شد: -١١

" از تاریخ ابالغ اصالحات مورخ ٩٩/٩/٩ این دستورالعمل، ناشرانی که به واسطه معیارهای طبقهبندی موضوع این ماده به 
تابلوی پایه قرمز منتقل میشوند و همچنین ناشرانی که در تابلو قرمز درج میشوند، تا زمان پذیرش در یکی از تابلوهای 

بورس تهران یا فرابورس ایران در تابلوی مذکور معامله خواهند شد و قابل انتقال به تابلوهای زرد و نارنجی نخواهند بود."



پیوست بند ۳ صورتجلسۀ ۶۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

مصوبه اصالح پارهای از مواد دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران

مورخ ۰۹/۰۹/ ۱۳۹۹به منظور اصالح "تابلو پایه قرمز" در بازار پایه فرابورس ایران

2

ماده ٢٢ مکرر حذف شد. -١٢
عنوان بخش ٢ فصل ٣ به شرح زیر اصالح شد: -١٣

" رویه اجرایی ارائه درخواست عرضه یکجا اوراق بهادار "
ماده ٢٦ مکرر حذف شد. -١٤

ماده ٢٨ به شرح زیر اصالح شد: -١٥
" ناشران بازار پایه باید از طریق کارگزار عضو فرابورس ایران، درخواست ایجاد قابلیت نقل و انتقال اوراق بهادار خود را حسب 

مورد به انضمام مدارك زیر در قالب فرمهای تعیین شده فرابورس ایران به کمیته درج ارائه نمایند:"
بند ٤ به ماده ٢٨ به شرح زیر الحاق شد: -١٦

" گزارش کارشناسی قیمت سهام تهیه شده توسط شرکت های تأمین سرمایه و مشاور سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان"
تبصره ١ ماده ٢٨ به شرح زیر اصالح شد: -١٧

" سپردهنمودن سهام آخرین ترکیب سهامداران توسط شرکت مورد معامله در زمان درج نزد شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تسویه وجوه الزامی میباشد."

تبصره ٢ و ٣ ماده ٢٨ حذف شد. -١٨
ماده ٣٨ به شرح زیر اصالح شد: -١٩

" درج نام اوراق بهادار در هر یک از تابلوهای بازار پایه و بازار سوم منوط به تأیید کمیتۀ درج میباشد."
بخش ٦ حذف شد. -٢٠

ماده ٣٨ مکرر و تبصره آن حذف شد. -٢١
عنوان فصل چهار مکرر به شرح زیر اصالح شد: -٢٢

" بررسی و نظارت بر افشای اطالعات ناشران بازار پایه"
ماده ٥٤ به شرح زیر اصالح شد: -٢٣

" در صورت لغو پذیرش اوراق بهادار پذیرفته شده در فرابورس، مطابق شرایط این دستورالعمل، درج اوراق مزبور در  تابلو پایه 
قرمز انجام خواهد شد ."

٢٤- ماده ٥٥ به شرح زیر اصالح شد:
" در صورت لغو پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، درج أوراق مزبوردر  تابلو پایه قرمز انجام خواهد شد."

تبصره ١ ماده ٥٥ به شرح زیر اصالح شد: -٢٥
" ارائۀ درخواست پذیرش در فرابورس برای اوراق بهاداری که پذیرش آنها در بورس اوراق بهادار تهران لغو گردیده، حداقل  ٦ 

ماه پس از شروع نقل و انتقال آنها در تابلو پایه قرمز امکانپذیر میباشد."



پیوست بند ۳ صورتجلسۀ ۶۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

مصوبه اصالح پارهای از مواد دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران

مورخ ۰۹/۰۹/ ۱۳۹۹به منظور اصالح "تابلو پایه قرمز" در بازار پایه فرابورس ایران

3

تبصره ماده ٥٦ به شرح زیر اصالح شد: -٢٦
" در صورتیکه معافیت از ثبت نزد سازمان به واسطه کاهش تعداد سهامداران باشد، دریافت گواهی معافیت از ثبت نزد 
سازمان، موضوع این ماده، منوط به خرید سهام از سهامداران خرد توسط سهامداران عمده بر اساس برنامه اعالمی است که 

به تأیید فرابورس ایران میرسد."
٢٧-بخش یک مکرر فصل پنج حذف شد.
٢٨-ماده ٥٦ مکرر و تبصره آن حذف شد.

٢٩-ماده ٥٧ به شرح زیر اصالح شد:
" شرکتهایی که حداقل یک سال از اولین تاریخ شروع معامالت أوراق بهادار آنها در بازارهای فرابورس گذشته است در 
صورت درخواست ناشر و با احراز شرایط عمومی و اختصاصی هر یک از بازارهای بورس تهران قابل پذیرش و درج در بورس 

خواهند بود."
٣٠-بند ٣ مکرر ماده ٥٨ به شرح زیراصالح شد:

" کارمزد درج در بازار پایه برای اوراق بهاداری که در این بازارها معامله میشوند."
بند ٥ ماده ٥٨ حذف شد. -٣١
بند ٧ ماده ٥٨ حذف شد. -٣٢



پیوست بند ۳ صورتجلسۀ ۶۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

مصوبه اصالح پارهای از مواد دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و 
فرابورس ایران مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹به منظور اصالح "تابلو پایه قرمز" در بازار پایه فرابورس ایران

1

ماده واحده: دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب 

مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ به منظوراصالح "تابلو پایه قرمز" در بازار پایه فرابورس ایران به شرح بندهای زیر اصالح شد:    
ماده ۲۰ مکرر به شرح زیر به دستورالعمل الحاق شد: -۱

 "در خصوص گشایش نمادهای معامالتی در بازار پایه، انتشار اطالعیه عرضه الزامی نبوده و نحوه گشایش نماد اعم از 

دامنه نوسان، اعمال حجم مبنا، مدت زمان دوره سفارشگیری و شیوه اطالعرسانی توسط هیات مدیره فرابورس و حسب 
شرایط بازار تعیین میشود."
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