
(سربرگ کارگزاری)

به نام خدا

اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک معامالت سهام و حقتقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران

با توجه به ریسک موجود در معامالت سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران، به موجب این اقرارنامه 
مشتری اذعان مینماید که با اطالع دقیق و آگاهی کافی در خصوص ماهیت این بازار، نسبت به معامالت سهام مذکور اقدام مینماید. 
این اقرارنامه و بیانیه باید پیش از انجام معامالت به امضای هریک از مشتریانی که در بازار پایه فرابورس ایران فعالیت 

مینمایند، برسد. همچنین مشتری  اقرار مینماید: 

از تمامی شرایط، قوانین و مقررات مربوط به انجام معامالت در بازار پایه فرابورس ایران از جمله "دستورالعمل اجرایی نحوه  -۱
انجام معامالت اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران" مصوب مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ هیأتمدیره محترم سازمان بورس و اوراق 

بهادار، تابلوهای معامالتی مربوطه و ریسکهای مربوط به آن آگاهی دقیق و کامل دارد. 
با توجه به عدم وجود ضامن نقدشوندگی در سهام شرکتهای درج شده در بازار پایه فرابورس ایران، در صورت عدم وجود  -۲

قابلیت نقدشوندگی هیچگونه مسئولیتی متوجه فرابورس ایران، کارگزار و ناشر نخواهد بود. 
خریدار قبل از شروع  معامالت در بازار پایه، از نرخ کارمزد و سایر هزینه های مربوطه اطالع کامل دارد و این هزینهها در  -۳

صورتحساب وی منظور خواهدشد.
مشتری ممکن است در شرایط خاص با توجه به وضعیت عملکرد ناشر مربوطه، عرضه و تقاضا و تغییرات قیمت روزانه، در زمان  -۴

مناسب (و با قیمت مورد نظر) نتواند از بازار خارج شود و  متحمل زیان گردد، در این صورت مشتری حق اعتراض ندارد.
مطابق با دستورالعمل معامالت، سازمان یا فرابورس ایران می تواند دستور توقف نماد معامالتی را صادر نماید. بازگشایی مجدد  -۵

نماد تحت شرایطی  ممکن است بر سود و زیان مشتری تاثیرگذار باشد.
آشنایی با مقررات، به مشتری امکان میدهد تا از حقوق و تعهدات خود، آگاهی و پذیرش کامل داشته باشد. مطالعه دقیق  -۶
اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک، دستورالعمل معامالت و سایر مقررات مرتبط، از الزامات فعالیت در این بازار بوده و کارگزار و 

فرابورس ایران مسئولیتی در خصوص فقدان آگاهی مشتری نخواهند داشت.
مطابق با مفاد ماده ۶ "اصالح دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و  -۷
نصابهای موضوع مواد ۴ و ۵ آن دستورالعمل، مصوب مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار"، سهام و 
حق تقدم خرید سهام قابل معامله در  "تابلو پایه ب" و "تابلو پایه ج" فرابورس ایران به عنوان تضامین بدهی تجاری مشتری 

به کارگزار اعتبار دهنده محسوب نمیگردند.
مطابق با مفاد ماده ۵ و تبصره ماده ۲۴ "اصالح دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران،  -۸
مصوب مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ هیأتمدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار"، درج اوراق بهادار در بازار پایه و همچنین لغو 
درج آنها با تایید "کمیته درج  فرابورس ایران" صورت میپذیرد. عالوه بر این تصمیمگیری در خصوص انتقال شرکتها بین 
"تابلو پایه ب" و "تابلو پایه ج" و تعیین دورههای مورد رسیدگی، بر عهده کمیته مذکور میباشد. لذا هرگونه اعتراضی مبنی بر 

انتقال شرکتها فیمابین  "تابلو پایه ب" و "تابلو پایه ج" و یا لغو درج آنها مسموع نمیباشد.



(سربرگ کارگزاری)

انواع سفارش و اعتبار آن در بازار پایه به شرح "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت اوراق بهادار در فرابورس ایران، مصوب  -۹
۱۳۸۸/۰۶/۰۷ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار  و اصالحات بعدی آن" و "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت 

اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران، مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار" است.
مراتب فوق جنبه حصری ندارد؛ کلیه ریسکهای ذکر نشدهای که به هرنحو مربوط به انجام معامالت سهام و حق تقدم خرید  -۱۰

سهام در بازار پایه فرابورس ایران میباشد و خریدار به همه آنها اشعار کامل دارد مشمول این اقرارنامه و بیانیه خواهد شد. 

۱۱- مشتری متعهد میگردد که مفاد تمامی قوانین و مقررات و دستورالعملهای الزم االجرا در بازار سرمایه اعم از قانون بازار اوراق 
بهادار جمهوری اسالمی ایران را در خصوص بازار پایه فرابورس نیز رعایت نموده و چنانچه در هر زمان بنا به تشخیص و اعالم 
مراجع ذیصالح بازار سرمایه هرگونه تخلف، قصور یا کوتاهی در رعایت مفاد مذکور از سوی مشتری اعالم شود آن مرجع ذیربط حق 
دارد ضمن ممانعت از انجام معامالت مشتری، مطابق با قوانین مربوطه اعم از جرایم و مجازاتهای موضوع فصل ششم قانون بازار 

اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران با وی برخورد نماید.

به موجب این سند اینجانب/شرکت ................................... اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک معامالت سهام و حق تقدم خرید سهام در 
بازار پایه و همچنین مفاد ابالغیه شماره ۹۶/۰۰۱ موضوع نامه شماره ۹۶/۲/۶۰۶۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۹ معاونت عملیات و نظارت 
بازار فرابورس ایران را دریافت و مطالعه نموده و ضمن اعالم اطالع از کلیه مقررات و شرایط معامالتی و ریسکهایی که در آن 
متصور بوده و احتمال وقوع دارد و نیز با شناخت و درک کامل از ماهیت امر و شرایط و مقررات مربوطه، مراتب را تأیید نموده و هیچ

گونه اعتراض و ادعایی اعم از حقوقی و جزایی در حال حاضر یا بعداً در این خصوص علیه سایر اشخاص نداشته، حق دعوی خود را 
در این زمینه علی الدوام سلب و ساقط میسازم.

تاریخ:

نام و نام خانوادگی خریدار حقیقی/ نام و نام خانوادگی صاحب امضای مجاز شخص حقوقی:

مهر                                                                        امضاء                                                         اثر انگشت
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ار  ادار در با راق ب ایی نحوۀ انجام معامالت ا ل اج دستورالع
ا ابورس ای  پایه ف

 
تدوین  رانیای اسالمی جمهور توسعه پنجمۀ سال پنج برنامه قانون 99 مادة ب تبصرةی اجرای راستا در دستورالعمل نیا

 شده است.
 

 1384 آذرماه مصوب ایران اسالمی جمهوری بهادار اوراق بازار قانون 1 مادة در که هاییواژه و اصطالحات -1ۀ ماد
 مصوب "رانیا فرابورس در بهادار اوراق معامالت انجامة نحویی اجرا دستورالعمل" و اسالمیی شورا مجلس

 این در مفاهیم همان به اند،شده فیتعر آنی بعد اصالحات و بهادار اوراق و بورس سازمان رةیمد تئیه 17/11/1388
 :باشندمی زیر معانی دارای دیگر هایواژه. اندرفته کار به دستورالعمل

دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق "مطابق با  که است فرابورسی بازارها جمله از :هیپا بازار -1
 نیا ضوابط اساس بر آن معامالت اندازی گردیده وراه آنی بعد اصالحات و "بهادار در فرابورس ایران

 .شودیم انجام دستورالعمل

 فرابورس در بهادار اوراق معامالت انجامة نحویی اجرا دستورالعمل" :معامالت انجام نحوهیی اجرا دستورالعمل -
 .است آنی بعد اصالحات و بهادار اوراق و بورس سازمان رةیمد تئیه 17/11/1388 مصوب "رانیا

ثبت سفارش معامالت توافقی از طریق آن ای است که عملیات مربوط به سامانه معامالت توافقی: ۀسامان  -
 شود.معامالتی ارسال می ۀانجام شده و سفارشات تطبیق شده پس از تائید فرابورس جهت انجام معامله به سامان

معامالت توافقی اقدام به ثبت پیشنهاد خرید یا فروش ۀ که در ساماناست کارگزاری : کارگزار پیشنهاد دهنده -
 نماید.می

معامالت توافقی،  ۀکارگزاری است که بر اساس پیشنهادهای ارائه شده در سامان پذیرندۀ پیشنهاد:کارگزار  -
 پذیرد.پیشنهاد خرید یا فروش ثبت شده توسط کارگزار پیشنهاد دهنده را برای مشتری خود می

قابل معامله در آن  اوراق بهادارکه تعداد است های معامله عمده تر از نصابای کوچکمعامله معامله بلوک: -
 کمتر ازقابل معامله در آن  اوراق بهاداربرابر محدودیت حجمی سفارش در بازار عادی یا ارزش  50 کوچکتر از

 باشد. نمیلیارد ریال  20

های درج شده شرکت اوراق بهادارتوانند معامله شوند. اوراق بهادار در بازار پایه به صورت عادی یا توافقی می -2ۀ ماد
بازار پایه فرابورس به صورت عادی یا توافقی و سایر اوراق بهادار درج شده در بازار پایه به صورت  "پایه الف"تابلوی در 

 شوند.عادی معامله می
طول هر و خاتمه  ،پایه فرابورس، ساعت آغازبازار جلسات رسمی و روزهای انجام معامله انواع اوراق بهادار در  -3 ۀماد

 نییتع فرابورس ةریمدتئیه توسطانجام معامالت  مراحل از کی هر زمان طول تعداد وو همچنین  معامالتی ۀجلس
 .گرددیم

یی اجرا دستورالعمل"مندرج در تشخیص فرابورس و بر اساس ضوابط  به هیپا بازار در بهادار اوراق هیاول ۀعرض -4 ۀماد
 شود.گشایش نماد یا قیمت ثابت انجام می های ثبت سفارش، حراج،به یکی از روش "معامالت انجام نحوه
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های فنی یا جهت انتقال باشد. در صورت وجود محدودیتاستفاده از کد معامالتی گروهی در بازار پایه مجاز نمی -5 ۀماد
 پذیر خواهد بود.امکان متعدد در بازار پایه، استفاده از کد گروهی پس از موافقت فرابورس دارندگانبه  اوراق بهادار

 روش انجام معامالت توافقی در بازار پایه به شرح زیر است: -6 ۀماد

گردد. این پیشنهاد معامالت توافقی ثبت میۀ پیشنهاد خرید یا فروش توسط کارگزار پیشنهاد دهنده در سامان .1
 تواند با قیمت معین یا قابل مذاکره در سامانه ثبت شود.می

سخ دادن  .2 شنهاد جهت پا سامانه معامالتی  اقدام به انتخاب آن کارگزار پذیرندة پی شده در  شنهاد ثبت  به پی
 کند.معامالت توافقی ثبت می ۀنموده و پذیرش خود را جهت ارسال به کارگزار پیشنهاد دهنده در سامان

سامان .3 شد  شده دارای قیمت معین با شنهاد ثبت  صورتی که پی شات تطبیق یافته را  ۀدر  سفار معامالت توافقی 
 کند.ه فرابورس ارسال میجهت تائید ب

ست  .4 شد، جزئیات درخوا شده قابل مذاکره با شنهاد ارائه  صورتی که پی شنهاد در  به کارگزار کارگزار پذیرندة پی
شنهاد دهند صورت تائید نهایی کارگزاران عامل طرفینه پی سال و در  سفارش تطبیق یافته جهت تائید به  ،ار

 گردد.فرابورس ارسال می

نماید و مغایرت سوووفارشوووات تطبیق یافته با قوانین و مقررات، فرابورس معامله را تائید میدر صوووورت عدم  .5
 گردد.معامالت ارسال می ۀسفارشات تطبیق یافته جهت انجام معامله و ثبت نهایی به سامان

ی ورس کاالهای بورس اوراق بهادار تهران، بسهامداری سایر اشخاص شرکتۀ در دست اوراق بهادارمعامالت  -7 ۀماد
به صورت عادی و با انجام  "پایه الف"فرابورس در تابلوی  اوراق بهادارو همچنین معامالت  ایران و بورس انرژی ایران

حراج پیوسته در دامنه نوسان قیمت بازارهای اول و دوم فرابورس و معامالت سایر نمادهای معامالتی در این تابلو به 
 شود.نوسان روزانه قیمت و بدون محدودیت حجمی انجام می ۀصورت توافقی، بدون محدودیت دامن

تواند محدودیت حجمی یا قیمتی جهت ثبت سفارشات و انجام معامالت مدیره فرابورس میتئهی -1 تبصره
 رسانی اعمال نماید.معامالتی توافقی تعیین و پس از اطالع ۀدر هر نماد معامالتی در سامان

های شرکتی سهامدار هایدسته در یمعامالتهای در صورت عدم رعایت محدودیت فرابورس، -2 تبصره
، مرکزی یگذارسپرده شرکت و فرابورس ، ایران بورس انرژی ی ایران،بورس اوراق بهادار تهران، بورس کاال

های فنی در عدم تایید معامالت، کارگزار معامالت مذکور را تایید نخواهد کرد. در صورت وجود محدودیت
خریداری شده را در اولین روز کاری بعد از انجام معامله، از طریق انجام  اوراق بهادارخریدار موظف است مازاد 

فرابورس( به عموم عرضه نماید. در صورتی  حراج در نماد معامالتی بازار عادی یا نمادی مجزا )حسب تشخیص
خریداری شده به حالت مسدود  اوراق بهادارمتوقف گردد، با اعالم فرابورس مازاد  به هر دلیلکه نماد معامالتی 

ای )از جمله فروش، گونه تصرف مالکانهآید و خریدار حق هیچ)غیرقابل معامله و غیر قابل توثیق نمودن( در می
اده از حق رأی در مجامع عمومی ناشر( نسبت به اوراق بهادار مذکور را نخواهد داشت. در هر توثیق یا استف

قانون بازار اوراق  55و  54ی موضوع این ماده تخلف از حکم مواد معامالتهای صورت، عدم رعایت محدودیت
ه کمیته بهادار جمهوری اسالمی ایران محسوب شده و فرابورس موظف است موضوع را جهت رسیدگی ب

 رسیدگی به تخلفات سازمان ارجاع دهد.
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 فرابورس ، ایران بورس انرژی ، ی ایرانهای بورس اوراق بهادار تهران، بورس کاالشرکت اوراق بهادار خرید -8 ۀماد
 اوراق بهادارهمچنین خرید  ودرصد از سرمایه پایه  5/0ی مساو یا بزرگتر حجم با مرکزی یگذارسپرده شرکت و

ان براساس اساسنامه شایی سهامداری های حقوقی یا نهادهای خاص که دستهفوق توسط شخصیت هایشرکت
 مرکزی یگذارسپرده شرکت و فرابورس ، ایران بورس انرژی ی ایران،های بورس اوراق بهادار تهران، بورس کاالشرکت

 .است ریپذامکانتوسط فرابورس به شرح زیر  سازمان هیدییتاپس از أخذ باشد نمی مشخصبرای فرابورس 

 توسط رقابت شروع از قبل اوراق بهادار دیخر انیمتقاض ۀیکل دیبا عرضه یکجامعامالت عمده به روش   در( الف
 هیدییتا قبالا  که داشت خواهند را رقابت در شرکت حقی انیمتقاض صرفاٌ. گردندی معرف سازمان به مربوطه کارگزار
ات اخذ تاییدیه سازمان باید یبترت .باشند نموده اخذ رای مقررات وی قانونی هاتیمحدود تیرعا بری مبن سازمان

 در اطالعیه عرضه درج شود. 
 به فرابورس توسط سازمان ازین مورد اطالعات ریسا همراه به فروشنده و داریخری اسامی توافق معامله در( ب

ی مقررات وی قانونی هاتیمحدود تیرعا بری مبن سازمان دییتا صورت در مذکور معامله. گرددیم ارائه سازمان
 . گرددیم ثبت فرابورس در

ضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در دستورالعمل پذیرش، عر"هایی که بر اساس شرکت اوراق بهادارمعامالت  -9 ۀماد
حداقل اند، به صورت عادی و با انجام گردیدهبازار پایه درج  "بپایه "در تابلوی  آنی بعد اصالحات و "فرابورس ایران

قیمتی به صورت تک معامالت پس از هر حراجقابل انجام است.  در هر جلسه معامالتی قیمتیدو مرحله حراج تک
 پذیرد.پیوسته صورت می

برابر دامنه نوسان روزانه  حداکثر به میزان دو "پایه ب"دامنه نوسان روزانه قیمت معامالت در تابلوی  -تبصره
 باشد.قیمتی اوراق در بازار اول و دوم فرابورس می

دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در "هایی که بر اساس شرکت اوراق بهادارمعامالت  -10 ۀماد
اند، به صورت عادی و حداکثر طی درج گردیدهبازار پایه  "جپایه  "در تابلوی  آنی بعد اصالحات و "فرابورس ایران

در هر هفته قابل انجام است. معامالت در هر جلسه با انجام حداقل دو مرحله حراج تک قیمتی سه جلسه معامالتی 
قیمتی با قیمت ثابت و بر تک هر حراجاز پذیرد. معامالت پس بدون محدودیت دامنه نوسان روزانه قیمت صورت می

 پذیر است.جاماساس قیمت نظری گشایش ان
 نحوهیی اجرا دستورالعمل"مندرج در بهادار در بازار پایه تابع ضوابط  توقف و بازگشایی نماد معامالتی اوراق -11 ۀماد

بر اساس اطالعات ، "جپایه  "های حاضر در تابلوی کلیه شرکت اوراق بهادارمعامالت  لیکن خواهد بود، "معامالت انجام
 باشد.پذیر میدر هر زمان امکان منتشره موجود

با علم و آگاهی نسبت به وضعیت مالی شرکت بر اساس اطالعات منتشره موجود  خریدار و فروشنده -1تبصره 
 باشد.اقدام به خرید و فروش نموده و هرگونه ادعایی در خصوص عدم افشای اطالعات مسموع نمی

برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام و همچنین برگزاری انجام معامالت از یک روز کاری قبل از  -2 تبصره
العاده در ای که طی آن مقرر است در مورد اختیارات تفویض شده توسط مجمع عمومی فوقمدیرهتئجلسه هی

گردد. تداوم معامالت پس از اعمال نتایج مجمع یا گیری شود، متوقف میخصوص افزایش سرمایه تصمیم
 پذیر خواهد بود.معامالتی امکان ۀسامانمدیره در تئجلسه هی
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ستفاده به مظنون عادی بازار در بهادار اوراق معامالت کهیصورت در -12 ۀماد ستکار، ینهان اطالعات از ا یا  متیقی د
شرکت شد، تغییرات مدیریتی مؤثر در کنترل  س تواندیم فرابورس با  اوراقی معامالت نماد سازمان اعالم موجب به ایاا رأ

شا. دینما متوقف را بهادار س از پسی معامالت نمادیی بازگ سب الزمی هایبرر شخ به مورد ح  سازمان یا فرابورس صیت
 .بود خواهد

شود. این معامالت در معامالت بلوک در بازار پایه به صورت توافقی و بدون محدودیت حجمی انجام می -13 ۀماد
در معامالت بلوک مشابه دامنه اوراق بهادارقیمت  ۀنوسان روزان ۀو دامن نمادی مجزا از معامالت بازار عادی انجام شده

مدیره فرابورس تئتواند با تصویب هیهای معامالت بلوک میحداقل در بازار عادی است.ورقۀ بهادار نوسان قیمت همان 
 تغییر و پس از اطالع رسانی اعمال شود.

سب بازار پایهدر  هعمد معامالت -14 ۀماد ضه، ح ست عر سان روزانه قیمت به  ۀو بدون محدودیت دامن کنندهدرخوا نو
 شود:های زیر انجام مییکی از روش

 بازار سوم فرابورس  بر اساس مقرراتیکجا  ۀدر قالب عرض .1

 این دستورالعملمعامالت توافقی با رعایت ترتیبات مقرر در  ۀثبت معامله از طریق سامان .2

تقدم سهام در شرایط متقاضیان خرید در معامالت عمده سهام و حق" رعایت ضوابط مربوط به -1 تبصره
زمان این ماده  2در هر حال الزامی است. در خصوص بند  شورا 10/07/1391مصوب مورخ  "فرابورس ایران

 الذکر خواهد بود. فوقمبنای محاسبه مواعد زمانی ذکر شده در ضوابط  ،ثبت پیشنهاد معامالت توافقی

 یا خاص ازیامتی دارا هیپا بازار در عرضه موردی هاشرکتاوراق بهادار  ازی بخش کهی صورت در -2 تبصره
 آن معامالت نباشد، ریپذامکان خرد بازار در آن معامله عرضه ۀتیکم صیتشخ به بنا و باشندی اژهیو تیمحدود
 .شد خواهد انجام به صورت عمدهی حجم هر با بخش

مربوطه  انخارج از پایاپای در معامالت بلوک، کارگزار ۀاسوووتفاده از روش تسوووویدر صوووورت تمایل برای   -15 ۀماد
سویه در اختیار فرابورس قرار نتوانمی شرایط ت ست فرابورس جهت بررسی  د اطالعات و مستندات الزم را حسب درخوا
ش خارج از پایاپای معامالت مذکور را به رو ۀ، فرابورس تسووویمادهد. در صووورت عدم ارائه اطالعات موضوووع این نده

 . پایاپای انجام خواهد شد ۀجاری تسوی ۀمعامالت مذکور مطابق با رویۀتایید نخواهد کرد و تسوی
مادامی که نماد معامالتی سهم در بازار عادی متوقف باشد، نماد معامالتی سهم در بازار بلوک و عمده نیز  -16 ۀماد

 متوقف خواهد بود.
 تواند متوقف شود.بلوک و عمده در شرایط خاص بازار به تشخیص فرابورس مینماد معامالتی بازار تبصره: 

خارج از بورس یا قبل از درج نام شرکت در فهرست بازار مربوطه، که ها شرکتاوراق بهادار ثبت معامالت  -17 ۀماد
پذیر است. امکانقانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در بازار پایه فرابورس  99در اجرای مادة  فرابورس صورت گرفته،

حساب فروشنده به حساب خریدار )تهاتر حساب بین فروشنده ، از مذکورانتقال تمام یا آن بخش از طلب ناشی از معامالت 
 باشد.ایاپای تنظیم گردد، مجاز میخارج از پ ۀو خریدار اوراق بهادار(، مشروط به اینکه اسناد تسوی

تمامی اطالعات مربوط به معامالت، آخرین ترکیب سهامداران باالی یک درصد ناشر و سایر اطالعات  -18ماده 
 های موجود قابل نمایش به عموم خواهد بود.نمادهای معامالتی درج شده در این بازار در بخشی مجزا از سامانه
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 دستورالعمل" در مرتبط مقررات تابع دستورالعمل، نیا در نشده حیتصر موارد درخصوص هیپا بازار معامالت -19ماده 
 .باشدیمفرابورس  هریمدتئیهو  سازمان هریمدتئیه مصوبات ریسا وو اصالحات بعدی آن  "معامالت انجام نحوهیی اجرا

 دیرسسازمان بورس و اوراق بهادار ة مدیرت ئبه تصویب هی 28/2/95در تاریخ تبصره  8ماده و  19در این دستورالعمل 
 20/07/1392 مصوب دستورالعمل اجرایی نحوة انجام معامالت اوراق بهادار در  بازار پایه  فرابورس ایران  جایگزین و 

 گردد.می
 


