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 20/01/1399مورخ  636صورتجلسۀ  1پیوست بند  
 مدیره سازمان)ها (مصوب هیئتاصالحات مورد نیاز در دستورالعمل

 متن پیشنهادي جدید متن فعلی شماره ماده دستورالعملعنوان  شرح تغییر

 20تغییرات قیمتی 
 درصد

دستورالعمل اجرایی نحوه 
انجام معامالت در بورس 

 اوراق بهادار تهران
مکرر 17ماده   

 : ماده هفده مکرر
نه عادي روز معامالتی متوالی در دام 5در صـورتی که قیمت پایانی سـهم طی 

شد، بورس  20نوسان قیمت، بیش از  شته با وظف مدرصد افزایش یا کاهش دا
دقیقه  60اســـت در اولین زمان ممکن از لحاظ فنی نماد معامالتی را به مدت 
 .مایددر وضعیت سفارش گیري نگه داشته و سپس انجام معامالت را آغاز ن

 
-نافشاي اطالعیه شفاف سازي در خصوص نوسان قیمت سهام (: تبصره یک

 .اختیاري می باشد ) توسط ناشر بصورت22
 

ــش ــره ش ــورت ایجاد وقفه معامالتی در : دتبص ــه دقیقه پایانی جل 60ر ص س
ــورت  ــه معامالتی بعد ص ــروع جلس واهد خمعامالتی، آغاز معامالت نماد در ش

 .گرفت

 ر:ماده هفده مکر
ادي نوسان در دامنه ع یمتوال یروز معامالت 5 یدر صورتی که قیمت پایانی سهم ط

ر اولین ددرصد افزایش یا کاهش داشته باشد، بورس موظف است  20قیمت، بیش از 
 1التی حداکثر د. نماد معامینماد معامالتی را متوقف نما ،زمان ممکن از لحاظ فنی

 .روز کاري پس از توقف و با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد
سهام (ناطالعیه  : افشايتبصره یک سازي در خصوص نوسان قیمت  ) 22-شفاف 
شر سط نا شد الزامیروز کاري پس از توقف نماد  1 حداکثر تو ص .می با ی که ورتدر 

سهم  تغییراتناشر دالیل مشخصی را جهت  یا  و شرکت سودآوري مرتبط باقیمت 
سازي یه شفافارایه ننماید و یا در صورتی که ناشر اطالعدرون شرکتی  عواملسایر 

ند،  مانی منتشـــر نک یک دوره ز ماد براي  ناي ن کاري پس  10حجم مب ز اروزه 
شایی،  صورتی که افزایش ی 2بازگ ا کاهش قیمت برابر مقادیر معمول خواهد بود. در 

ـــد، حجم مبنا به مق 20روزه، کمتر از  10نماد طی این دوره  ـــد باش ر قبل دادرص
 .یند فوق تکرار خواهد شدفرآبازگشته و در غیر اینصورت مجدداً 

 
 شود.روز بسته شدن نماد جزء بازه توقف محسوب نمیتبصره شش: 

دستورالعمل اجرایی نحوه 
انجام معامالت اوراق 
 بهادار در فرابورس ایران

مکرر  12ماده 
 یک

سهم: ماده دوازده مکرر یک صورتی که قیمت پایانی  امالتی روز مع 5طی  در 
ـــان قیمت، بیش از  اهش درصـــد افزایش یا ک 20متوالی در دامنه عادي نوس

ــد، فرابورس موظف اســت در اولین زمان ممکن از لحاظ فنی نماد  داشــته باش
شته و 60معامالتی را به مدت  سفارش گیري نگه دا ضعیت  سپس  دقیقه در و

 .انجام معامالت را آغاز نماید
 

-ناطالعیه شفاف سازي در خصوص نوسان قیمت سهام ( افشاي: تبصره دو
 .) توسط ناشر بصورت اختیاري می باشد22
 

 یمتوال یتروز معامال 5 یایانی سهم طماده دوازده مکرر یک: در صورتی که قیمت پ
ــان قیمت، بیش از  ــته  20در دامنه عادي نوس ــد، بدرصــد افزایش یا کاهش داش اش

ــت در اولین زمان ممکن از لحاظ فنی را متوقف  نماد معامالتی ،فرابورس موظف اس
ــان  توقف و با محدودیت زروز کاري پس ا 1. نماد معامالتی حداکثر دینما دامنه نوس

 یی خواهد شد.بازگشا
صره دو سهام (ن: تب سان قیمت  سازي در خصوص نو شفاف  شاي اطالعیه  ) 22-اف

شر  سط نا شد الزامی روز کاري پس از توقف نماد 1کثر حداتو صورتی که  .می با در 
مرتبط با سودآوري شرکت و یا  ناشر دالیل مشخصی را جهت تغییرات قیمت سهم 

سازي ارایه ننماید و یا در صورتی که ناشر اطالعیه شفاف سایر عوامل درون شرکتی 



 
 

٢ 
 

ــش ــره ش ــورت ایجاد وقفه معامالتی در : دتبص ــه  60ر ص دقیقه پایانی جلس
ــورت خواهد  ــه معامالتی بعد ص ــروع جلس معامالتی، آغاز معامالت نماد در ش

 .گرفت

ند،  مانی منتشـــر نک یک دوره ز ماد براي  ناي ن کاري پس از  10حجم مب روزه 
شایی،  صورتی که افزایش یا کاهش قیمت  2بازگ برابر مقادیر معمول خواهد بود. در 

ـــد 20روزه، کمتر از  10نماد طی این دوره  ـــد باش ر قبل ، حجم مبنا به مقدادرص
 یند فوق تکرار خواهد شد.و در غیر اینصورت مجدداً فرآ بازگشته

 شود.تبصره شش: روز بسته شدن نماد جزء بازه توقف محسوب نمی

 50تغییرات قیمتی 
 درصد

دستورالعمل اجرایی نحوه 
انجام معامالت در بورس 

 اوراق بهادار تهران

مکرر  17ماده 
 یک

ــورتیکه : ماده هفده مکرر یک ــهم طی در ص روز معامالتی  15قیمت پایانی س
ـــان قیمت، بیش از  درصـــد افزایش یا کاهش  50متوالی در دامنه عادي نوس

داشـــته باشـــد، بورس موظف اســـت در اولین زمان ممکن از لحاظ فنی نماد 
معامالتی را متوقف کرده و از ناشر درخواست برگزاري کنفرانس اطالع رسانی 

حداکثر عامالتی  ماد م ید. ن ما با  2 ن عامالتی  ماد م کاري پس از توقف ن روز 
 .محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد

 
ناشــر پذیرفته شــده موظف اســت اطالعات حاصــل از کنفرانس : تبصــره یک

شرکت  شا اطالعات  ستورالعمل اجرایی اف ضوابط د سانی را با رعایت  اطالع ر
سازمان و حداکثر  شده نزد  وقف نماد معامالتی روز کاري پس از ت 2هاي ثبت 

 .افشا نماید
 

سهم در دامنه عادي نوسان قیمت، : ماده هفده مکرر یک صورتیکه قیمت پایانی  در 
شد، بورس موظف است در اولین زمان  50بیش از  شته با درصد افزایش یا کاهش دا

ممکن از لحاظ فنی نماد معامالتی را متوقف کرده و از ناشـــر درخواســـت برگزاري 
روز کاري پس از توقف نماد  4کنفرانس اطالع رســانی نماید. نماد معامالتی حداکثر 

 .معامالتی با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد
 

ناشـــر پذیرفته شـــده موظف اســـت اطالعات حاصـــل از کنفرانس تبصـــره یک: 
را با رعایت ضــوابط و دالیل خود در خصــوص نوســان قیمت ســهم رســانی اطالع

روز  4ازمان و حداکثر هاي ثبت شده نزد سدستورالعمل اجرایی افشا اطالعات شرکت
  .کاري پس از توقف نماد معامالتی افشا نماید

پاســخ ندهد و یا  چنانچه ناشــر به ســواالت مطرح شــده در کنفرانس اطالع رســانی
را جهت   مرتبط با سودآوري شرکت و یا سایر عوامل درون شرکتی دالیل مشخصی

روزه  10، حجم مبناي نماد براي یک دوره زمانی تغییرات قیمت ســـهم ارایه نکند
شایی،  صورتی که افزایش یا  3کاري پس از بازگ برابر مقادیر معمول خواهد بود. در 

درصــد باشــد، حجم مبنا به  20روزه، کمتر از  10کاهش قیمت نماد طی این دوره 
صورت مجدداً فرمقدا شته و در غیر این شدآیر قبل بازگ شر   .ند فوق تکرار خواهد  نا

صل از موظف  ست اطالعات حا سانی را کنفرانس اطالعا شار بر روي ر عالوه بر انت
یکی از از طریق پیامک یا سامانه کدال، در پایگاه اینترنتی شرکت نیز منتشر نماید و 

 خود برساند. ، به اطالع کلیه سهامدارانهاپیام رسان
ســال  روز کاري از اولین ادهزمانی محاســبه تغییرات قیمتی این م مبنايتبصــره نه: 

 شود.خواهد بود و روز بسته شدن نماد جزء بازه توقف محسوب نمی 1399



 
 

٣ 
 

دستورالعمل اجرایی نحوه 
انجام معامالت اوراق 
 بهادار در فرابورس ایران

مکرر دو 12ماده   

سهم طی : ماده دوازده مکرر دو صورتی که قیمت پایانی  روز معامالتی  15در 
ـــان قیمت، بیش از متوالی در  درصـــد افزایش یا کاهش  50دامنه عادي نوس

ــد، فرابورس موظف اســت در اولین زمان ممکن از لحاظ فنی نماد  داشــته باش
معامالتی را متوقف کرده و از ناشر درخواست برگزاري کنفرانس اطالع رسانی 

حداکثر  عامالتی  ماد م ید. ن ما با  2ن عامالتی  ماد م کاري پس از توقف ن روز 
 .دودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شدمح
 

صره دو سانی را با : تب صل از کنفرانس اطالع ر ست اطالعات حا شر موظف ا نا
رعایت ضوابط دستورالعمل اجرایی افشاي اطالعات شرکت هاي ثبت شده نزد 

 .روز کاري پس از توقف نماد معامالتی افشا نماید 2سازمان و حداکثر 

در صورتی که قیمت پایانی سهم در دامنه عادي نوسان قیمت، : ماده دوازده مکرر دو
درصـد افزایش یا کاهش داشـته باشـد، فرابورس موظف اسـت در اولین  50بیش از 

ـــت  ناشـــر درخواس ماد معامالتی را متوقف کرده و از  حاظ فنی ن زمان ممکن از ل
ـــانی نماید. نماد معامالتی حداکثر  پس از  روز کاري 4برگزاري کنفرانس اطالع رس

 .توقف نماد معامالتی با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد
 

و دالیل خود  رسانیناشر موظف است اطالعات حاصل از کنفرانس اطالع: تبصره دو
را با رعایت ضـوابط دسـتورالعمل اجرایی افشـاي  در خصـوص نوسـان قیمت سـهم

کاري پس از توقف نماد  روز 4هاي ثبت شده نزد سازمان و حداکثر اطالعات شرکت
رسانی چنانچه ناشر به سواالت مطرح شده در کنفرانس اطالع .معامالتی افشا نماید
سخ ندهد و یا دالی سهمپا شخصی را جهت تغییرات قیمت  سودآوري  ل م مرتبط با 

ارایه نکند، حجم مبناي نماد براي یک دوره    شرکت و یا سایر عوامل درون شرکتی
برابر مقادیر معمول خواهد بود. در صورتی  3کاري پس از بازگشایی، روزه  10زمانی 

ــد 20روزه، کمتر از  10که افزایش یا کاهش قیمت نماد طی این دوره  ــد باش ، درص
شته  صورت مجدداً فرآیحجم مبنا به مقدار قبل بازگ ند فوق تکرار خواهد و در غیر این

رسانی را عالوه بر انتشار عناشر موظف است اطالعات حاصل از کنفرانس اطالشد. 
شر نماید و  شرکت نیز منت سامانه کدال، در پایگاه اینترنتی  از طریق پیامک بر روي 

 به اطالع کلیه سهامداران خود برساندها، یا یکی از پیام رسان
 

صره د سبه تغییرات قیمتی این ماده ه: مبنايتب سال زمانی محا ، از اولین روز کاري 
 شود.وز بسته شدن نماد جزء بازه توقف محسوب نمیخواهد بود و ر 1399

تغییر در نحوه 
هاي با بازگشایی

محدودیت نوسان 
 قیمت

دستورالعمل اجرایی نحوه 
انجام معامالت در بورس 

 اوراق بهادار تهران

  22ماده 
5تبصره  ــایی -  ــته، در بازگش ــان، قیمت مرجع در دوره حراج پیوس هاي با محدودیت دامنه نوس

 است.(قبل از برگزاري حراج ناپیوسته) قیمت پایانی سهم در زمان توقف نماد 

8مکرر  12ماده   
4تبصره  ــایی -  ــته، در بازگش ــان، قیمت مرجع در دوره حراج پیوس هاي با محدودیت دامنه نوس

 است.(قبل از برگزاري حراج ناپیوسته) قیمت پایانی سهم در زمان توقف نماد 
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دستورالعمل اجرایی نحوه 
انجام معامالت اوراق 
 بهادار در فرابورس ایران

ماده سیزده مکرر 
بند دوازده-دو  

4تبصره   
 (بازار پایه)

ــایی - ــته، در بازگش ــان، قیمت مرجع در دوره حراج پیوس هاي با محدودیت دامنه نوس
 است.(قبل از برگزاري حراج ناپیوسته) قیمت پایانی سهم در زمان توقف نماد 

اعمال حجم مبنا در 
 بازگشایی نمادها

دستورالعمل اجرایی نحوه 
انجام معامالت در بورس 

 اوراق بهادار تهران

ماده  4تبصره 
22 

صره  شایی بدون محدودیت : 4تب ستورالعمل بازگ در کلیه مواردي که در این د
 .گیرد، حجم مبنا یک در نظر گرفته می شوددامنه نوسان صورت می

صره  شایی بدون محدودیت دامنه : 4تب ستورالعمل بازگ در کلیه مواردي که در این د
 .شوددر نظر گرفته می ،گیرد، حجم مبنانوسان صورت می

دستورالعمل اجرایی نحوه 
انجام معامالت اوراق 
 بهادار در فرابورس ایران

مکرر  12ماده 
صره  - هشت شایی بدون محدودیت دامنه : 4تب ستورالعمل بازگ در کلیه مواردي که در این د

 .شوددر نظر گرفته می ،گیرد، حجم مبنانوسان صورت می

مکرر دو 13ماده   
(بازگشایی 

نمادهاي بازار 
 پایه)

ــایی بدون محدودیت دامنه  : 14بند  - ــتورالعمل بازگش در کلیه مواردي که در این دس
 .شوددر نظر گرفته می ،گیرد، حجم مبنانوسان صورت می

 گره معامالتی
دستورالعمل اجرایی نحوه 
انجام معامالت در بورس 

 اوراق بهادار تهران

 25ماده  2بند 
سقف دامنۀ  5 کلیۀ معامالت یک نماد معامالتی در سۀ معامالتی متوالی در  جل

 نوسان روزانۀ قیمت باشد

جلسۀ معامالتی متوالی در سقف دامنۀ نوسان  5کلیۀ معامالت یک نماد معامالتی در 
شرطی که متوسط حجم معامالت پنج جلسه معامالتی متوالی  روزانۀ قیمت باشد به 

 درصد حجم مبنا باشد؛ 5 (به استثناي معامالت در بازار معامالت عمده) کمتر از

 25ماده  3بند 
جلســـۀ معامالتی متوالی در کف دامنۀ  5کلیۀ معامالت یک نماد معامالتی در 

 نوسان روزانۀ قیمت باشد

سان  5کلیۀ معامالت یک نماد معامالتی در  سۀ معامالتی متوالی در کف دامنۀ نو جل
شرطی که متوسط حجم معامالت پنج  جلسه معامالتی متوالی روزانۀ قیمت باشد به 

 درصد حجم مبنا باشد؛ 5(به استثناي معامالت در بازار معامالت عمده) کمتر از 
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 28ماده 
تی براي نمادهاي معامالتی که بر اســـاس اعالم بورس مشـــمول گره معامال

شایی نماد مطابق ترتیبات مامی  22ده شوند، در ابتداي روز معامالتی بعد بازگ
 .انجام می گیرد

 شوند،یمره معامالتی براي نمادهاي معامالتی که بر اساس اعالم بورس مشمول گ
 .ذیردپبازگشایی نماد حداکثر با دو برابر دامنه نوسان مجاز روزانه صورت 

اعمال حجم مبنا در 
 ارگردانیباز

دستورالعمل 
در  بازارگردانی فعالیت

 نبورس اوراق بهادار تهرا
  11ماده 

بازارگردانی، دامنه جدید نوسان قیمت، جایگزین دامنه نوسان قیمت  از روز شروع
قبلی می شود.این دامنه ي نوسان حداقل دو برابر دامنه ي نوسان در شرایط 

فعال باشد،  بازارگردان معمول خواهد بود . در صورتی که ورقه ي بهادار داراي
رالعمل است. ي نوسان قیمت در روز بازگشایی نماد، تابع همین دستودامنه

فعال ،  بازارگردان همچنین حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی نمادهاي داراي
 .اعمال نخواهد شد

بازارگردانی، دامنه جدید نوسان قیمت، جایگزین دامنه نوسان قیمت قبلی  از روز شروع
می شود.این دامنه ي نوسان حداقل دو برابر دامنه ي نوسان در شرایط معمول خواهد 

ي نوسان قیمت فعال باشد، دامنه بازارگردان . در صورتی که ورقه ي بهادار دارايبود 
حجم مبنا اعمال  نحوه همچنیندر روز بازگشایی نماد، تابع همین دستورالعمل است. 
ضوابط مصوب هیات بر اساس  ،در محاسبه قیمت پایانی نمادهاي داراي بازارگردان

 .مدیره بورس خواهد بود

 دستورالعمل
مبتنی  بازارگردانی فعالیت

نبر حراج در فرابورس ایرا
11ماده   

بازارگردانی، دامنه جدید نوسان قیمت، جایگزین دامنه نوسان قیمت  از روز شروع
قبلی می شود. این دامنه نوسان نباید از دامنه نوسان قبل از 

می باشد. کمتر باشد و افزایش دامنه نوسان در اختیار فرابورس  بازارگردانی شروع
فعال باشد، دامنه نوسان قیمت در  بازارگردان در صورتی که ورقه بهادار داراي

. همچنین حجم مبنا در محاسبه روز بازگشایی نماد تابع همین دستورالعمل است
 .فعال اعمال نخواهد شد بازارگردان قیمت پایانی نمادهاي داراي

، جایگزین دامنه نوسان قیمت قبلی بازارگردانی، دامنه جدید نوسان قیمت از روز شروع
کمتر باشد  بازارگردانی می شود. این دامنه نوسان نباید از دامنه نوسان قبل از شروع

و افزایش دامنه نوسان در اختیار فرابورس می باشد. در صورتی که ورقه بهادار 
ین فعال باشد، دامنه نوسان قیمت در روز بازگشایی نماد تابع هم بازارگردان داراي

همچنین نحوه اعمال حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی نمادهاي  دستورالعمل است. 
 ضوابط مصوب هیات مدیره فرابورس خواهد بود. ، بر اساسداراي بازارگردان
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 مدیره سازمان)(مصوب هیئتمعامالت فرابورس در خصوص بازار پایه اصالحات مورد نیاز در دستورالعمل 
 متن پیشنهادي جدید متن فعلی شماره ماده دستورالعملعنوان  

 20تغییرات قیمتی 
 درصد

دستورالعمل اجرایی نحوه 
انجام معامالت اوراق 
 بهادار در فرابورس ایران

 2مکرر  13ماده 
14بند   - 

سهم در دامنه ع : 14بند  2مکرر  13ماده  صورتی که قیمت پایانی  سان در  ادي نو
صد  20قیمت، بیش از  شد، فرابورس موظف ادر شته با ست در افزایش یا کاهش دا

حاظ فنی مان ممکن از ل ما ،اولین ز عامالتی را متوقف ن ماد م ماد دین عامالتی م.ن
 خواهد شد. روز کاري پس از توقف و با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی 1حداکثر 

 
صره  سهام (ن: 1تب سان قیمت  سازي در خصوص نو شفاف  شاي اطالعیه  ) 22-اف

شر  سط نا شد روز کاري پس از توقف نماد الزامی 1حداکثر تو صورت .می با ی که در 
سایر ناشر  شرکت و یا  سودآوري  دالیل مشخصی را جهت تغییرات قیمت مرتبط با 

شرکتی شر اطالعیه  عوامل درون  صورتی که نا سازي شفاف ارایه ننماید و یا در 
ند مانی  منتشـــر نک یک دوره ز ماد براي  ناي ن کاري پس از  10، حجم مب روزه 

شایی،  صورتی که افزایش یا کاهش قیمت  2بازگ برابر مقادیر معمول خواهد بود. در 
ـــد، حجم مبنا به مقدار قبل  20روزه، کمتر از  10نماد طی این دوره  ـــد باش درص

 ند فوق تکرار خواهد شد.  یدر غیر اینصورت مجدداً فرآ بازگشته 
و تاریخ ابالغ خواهد بود از  زمانی محاسبه تغییرات قیمتی این ماده،مبناي : 2تبصره 

 شود.روز بسته شدن نماد جزء بازه توقف محسوب نمی
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 50تغییرات قیمتی 
 درصد

دستورالعمل اجرایی نحوه 
انجام معامالت اوراق 
 بهادار در فرابورس ایران

 2مکرر  13ماده 
15بند   - 

در صــورتی که قیمت پایانی ســهم در دامنه عادي نوســان : 15بند  2مکرر  13ماده 
ست در  50قیمت، بیش از  شد، فرابورس موظف ا شته با صد افزایش یا کاهش دا در

ست  ،اولین زمان ممکن از لحاظ فنی شر درخوا نماد معامالتی را متوقف کرده و از نا
ـــانی نماید. نماد معامالتی حداکثر  روز کاري پس از  4برگزاري کنفرانس اطالع رس

 .توقف نماد معامالتی با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد
 

ناشر موظف است اطالعات حاصل از کنفرانس اطالع رسانی را با رعایت : 1تبصره 
سازمان و ضوا شده نزد  شرکت هاي ثبت  شاي اطالعات  ستورالعمل اجرایی اف بط د

چنانچه ناشر به سواالت  .روز کاري پس از توقف نماد معامالتی افشا نماید 4حداکثر 
ص شخ سخ ندهد و یا دالیل م سانی پا شده در کنفرانس اطالع ر ی را جهت مطرح 

 عوامل درون شــرکتی مرتبط با ســودآوري شــرکت و یا ســایر تغییرات قیمت ســهم
شایی 10، حجم مبناي نماد براي یک دوره زمانی  نکند ارائه  روزه کاري پس از بازگ

برابر مقادیر معمول خواهد بود. در صـــورتی که افزایش یا کاهش قیمت نماد طی  3
بازگشــته و در  درصــد باشــد، حجم مبنا به مقدار قبل 20روزه، کمتر از 10این دوره 

. ناشــر موظف اســت اطالعات یند فوق تکرار خواهد شــددداً فرآمج  غیر اینصــورت
صل از کنفرانس اطالع سامانه کدال، در پایگاه حا شار بر روي  سانی را عالوه بر انت ر

ها، به اطالع اینترنتی شرکت نیز منتشر نماید و از طریق پیامک یا یکی از پیام رسان
 کلیه سهامداران خود برساند

از اولین روز کاري ســال زمانی محاســبه تغییرات قیمتی این ماده، مبناي : 2تبصــره 
 شود.خواهد بود و روز بسته شدن نماد جزء بازه توقف محسوب نمی 1399

تغییر در نحوه 
هاي با بازگشایی

محدودیت نوسان 
 قیمت

دستورالعمل اجرایی نحوه 
انجام معامالت اوراق 
 بهادار در فرابورس ایران

 2مکرر  13ماده 
 12ند ب

 

دقیقه اي با اعمال یک  30بازگشایی نماد معامالتی از طریق حراج ناپیوسته 
یابد. پس از آن، گشایش شروع و با اجراي حراج ناپیوسته پایان میمرحله پیش

معامالت از طریق حراج پیوسته در زمان باقیمانده تا پایان جلسۀ معامالتی و 
شود. قیمت مرجع در دورة حراج میدر دامنۀ نوسان مجاز روزانه قیمت انجام 

 .پیوسته، قیمت کشف شده از طریق حراج ناپیوسته است
 

دقیقه اي با اعمال یک مرحله  30بازگشایی نماد معامالتی از طریق حراج ناپیوسته 
یابد. پس از آن، معامالت از گشایش شروع و با اجراي حراج ناپیوسته پایان میپیش

باقیمانده تا پایان جلسۀ معامالتی و در دامنۀ نوسان مجاز طریق حراج پیوسته در زمان 
قیمت هاي بدون محدودیت دامنه نوسان، در بازگشایی. شودروزانه قیمت انجام می

در  است.مرجع در دورة حراج پیوسته، قیمت کشف شده از طریق حراج ناپیوسته 



 
 

٨ 
 

 
 
 

قیمت  وسته،یپ حراج دوره در مرجع متیق نوسان، دامنه تیمحدودهاي با بازگشایی
 پایانی سهم در زمان توقف نماد (قبل از برگزاري حراج ناپیوسته) است.

   

 2مکرر  13ماده 
 12بند 

 تبصره یک

اي انجام نشده یا تایید نگردد، در صورتی که در دورة حراج ناپیوسته معامله
حراج ناپیوسته موضوع این ماده به تشخیص فرابورس در همان جلسه 

دقیقه ابتدایی جلسه معامالتی بعد پس از اطالع رسانی  90معامالتی یا در 
 .براي یکبار دیگر تکرار می شود

اي انجام نشــده یا تایید نگردد، حراج در صــورتی که در دورة حراج ناپیوســته معامله
 90ناپیوسته موضوع این ماده به تشخیص فرابورس در همان جلسه معامالتی یا در 

سانی براي یکبار دیگر تکرار می دقیقه ابتد سه معامالتی بعد پس از اطالع ر ایی جل
به هر ترتیب در صورت عدم کشف قیمت، آخرین قیمت پایانی نماد معامالتی،  .شود

 .قیمت مرجع در دورة حراج پیوسته خواهد بود
تغییر در نحوه 

محاسبه افزایش 
دامنه نوسان در بازار 

 پایه

دستورالعمل اجرایی نحوه 
انجام معامالت اوراق 
 بهادار در فرابورس ایران

 1-1تبصره بند 
مصوبه ششصدمین 

جلسه مورخ 
هیات 17/07/1398

مدیره  سازمان 
 بورس

 نماد بازگشایی یا معامالتی نماد قیمتی نوسان دامنه افزایش از پس: تبصره
 دستورالعمل 13 ماده موضوع اهمیت با اطالعات افشاي دلیل به( معامالتی
 اقدامات وجود یا سازمان نزد شده ثبت شرکتهاي اطالعات افشاي اجرایی
 روز از فروش یا خرید صف مجدد گیري شکل محاسبه مبناي ،)شرکتی
 در درصد، 3 زرد تابلوي در( عادي حالت به نماد قیمتی نوسان دامنه بازگشت
 ".باشد می) درصد 1 قرمز تابلوي در و درصد 2 نارنجی تابلوي

از افزایش دامنه نوسان قیمتی نماد معامالتی یا بازگشایی نماد معامالتی  تبصره: پس
دستورالعمل اجرایی افشاي  13(به دلیل افشاي اطالعات با اهمیت موضوع ماده 

اطالعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان یا وجود اقدامات شرکتی)، مبناي محاسبه 
ازگشایی هاي با محدودیت از روز بعد از ب شکل گیري مجدد صف خرید یا فروش

از روز بازگشت دامنه نوسان قیمتی نماد به حالت عادي (در تابلوي  دامنه نوسان یا
 "درصد) می باشد. 1درصد و در تابلوي قرمز  2درصد، در تابلوي نارنجی  3زرد 


