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تاریخچه
به  لحاظ عملیاتی ســابقه بــورس کاالی ایران به دو ســازمان مجزا 
برمی گــردد، ســازمان کارگــزاران بــورس فلــزات تهــران، که در 
شهریور  ماه سال 1382، به عنوان اولین بورس کاالی کشور فعالیت 
خــود را آغاز کــرد و همچنیــن ســازمان کارگزاران بــورس کاالی 
کشاورزی، که در شــهریور  ماه سال 1383، شروع به فعالیت نمود. 
شــرکت بــورس کاالی ایران به موجــب ماده 58 قانون بــازار اوراق 
بهادار جمهوری اســامی ایــران مصوب آذرمــاه 1384، به عنوان 
یک شــرکت جدید و کامًا مستقل از ادغام سازمان های کارگزاران 
بــورس فلزات تهــران و بورس کاالی کشــاورزی ایــران، در تاریخ 
1386/05/02 تحــت شــماره 301984 نزد اداره ثبت شــرکت ها و 
مؤسســات غیرتجاری تهران به ثبت رســید و پس از پذیره نویسی 
در 4 گروه ســهام  داری و برگزاری مجمع عمومی، از ابتدای مهرماه 
ســال 1386 فعالیت خــود را آغاز کرد. در حــال حاضر مرکز اصلی 
شــرکت در تهران، خیابان آیت ا... طالقانی، نبــش خیابان بندر 
انزلی، پاک 351 واقع شــده است. شرکت از تاریخ 1390/07/12 
جزء بازار پایه فرابورس پذیرفته شده و طبق ضوابط سازمان بورس 
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و اوراق بهادار ازجمله شرکت های ثبت شده نزد سازمان می باشد. 
ضمنًا در تاریخ 1395/09/02 ســهام شــرکت بــورس کاالی ایران 
بر اســاس مصوبه هیأت پذیرش فرابورس ایــران در بازار پایه الف 
فرابورس ایران پذیرفته شــد. بر اساس این مصوبه معامات سهام 
دسته سایر اشخاص شرکت بورس کاالی ایران در تابلوی پایه الف 

فرابورس ایران انجام می گردد.
بدین ترتیــب، هم اکنــون بــورس کاالی ایران با بیــش از یک دهه 
تجربه، بستری مناســب برای معامات انواع محصوالت صنعتی و 
  معدنی، محصوالت پتروشــیمی و   فرآورده های نفتی و محصوالت 
کشــاورزی در قالب قراردادهای نقد، نسیه، سلف و کشف پریمیوم 
در بــازار معامات کاالی فیزیکی و بازار فرعی فراهم کرده اســت. 
همچنیــن در این بــورس، معامات ابزارهای نویــن مالی ازجمله 
قرارداد آتی، قرارداد اختیار معامله، گواهی ســپرده کاالیی، سلف 
موازی استاندارد و صندوق های کاالیی بر روی کاالهای مختلف در 

حال انجام می باشند.

 1382: آغاز فعالیت سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران «

 1383: آغاز فعالیت سازمان کارگزاران بورس کاالی کشاورزی «
 1386: ادغام ســـازمان های کارگزاران بورس فلـــزات تهران و بورس  «

کاالی کشاورزی ایران

 1390: پذیرش سهام بورس کاالی ایران در بازار پایه فرابورس «
 1392: عضویت بورس کاالی ایران در فدراســـیون بورس های اوراق  «

)FEAS( بهادار اروپایی و آسیایی

 1392: راه اندازی اولین تاالر معامالت اختصاصی «
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 1393: انتشار اولین اوراق سلف موازی استاندارد «

 1393: شروع معامالت در بازار فرعی «

 1393: عضویت بـــورس کاالی ایران در کمیته ایرانـــی اتاق بازرگانی  «
 )ICC( بین المللی

 1393: راه اندازی تاالر معامالت کارگزاران «

 1394: راه اندازی معامالت گواهی سپرده سکه «

 1394: اجرای مـــاده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشـــاورزی و  «
منابع طبیعی محصوالت جو و ذرت

 1395: پذیرش در بازار پایه الف فرابورس ایران «

 1395: راه اندازی معامالت گواهی سپرده زعفران «

 1395: راه اندازی معامالت اختیار معامله «

 1395: عضویت بـــورس کاالی ایران در فدراســـیون جهانی بورس ها  «
)WFE(

 1396: پذیره نویسی اولین صندوق سرمایه گذاری کاالیی «
 1396: راه اندازی معامالت گواهی سپرده پسته «
 1396: شـــروع معامالت مـــاده 33 قانـــون افزایش بهـــره وری بخش  «

کشاورزی و منابع طبیعی محصول گندم

 1396: راه  اندازی معامالت کشف پریمیوم «

  1397: راه اندازی معامالت آتی زعفران «
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چشم انداز و مأموریت بورس کاالی ایران

مأموریت بورس کاالی ایران
بورس کاالی ایران با ایجاد بازار شــفاف جهت تســهیل معامات و 
کشــف نرخ قیمت کاالهای اساسی و مواد اولیه واسطه  ای بر اساس 
مکانیزم عرضــه و تقاضا، ضمن تضمین تعهــدات طرفین معامله، 
ابزارهــای تامین مالی و مدیریت ریســک را در اختیار فعاالن بازار 

قرار می  دهد.

تضمین تعهدات 
طرفین معامله

ایجاد 
بازار شفاف جهت 

تسهیل معامالت و کشف نرخ 
قیمت کاالهای اساسی و مواد 

اولیه واسطه  ای بر اساس 
مکانیزم عرضه و تقاضا

ابزارهای تأمین 
مالی و مدیریت 

ریسک
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چشم  انداز بورس کاالی ایران
بورس کاالی ایران در افق چشم انداز، مرجع قیمت  گذاری کاالهای 
اساســی و مواد اولیــه واســطه  ای در منطقه و یکــی از گزینه  های 
اولویــت دار تولیدکننــدگان بــرای تأمین مالی و پوشــش ریســک 

تجاری می  باشد.  
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راهبردهای بورس کاالی ایران

اوراق بهادارسازی و توسعه ابزارهای مشتقه

ایجاد و به  کارگیری ابزارهای تأمین مالی و معامالتی متنوع، 
متناسب با نیاز مشتریان

گسترش اندازه و عمق بازار در کاالهای منتخب جهت 
مرجعیت کشف قیمت بازار

استفاده از ظرفیت نهادهای مالی جهت توسعه کسب  و کار 
بورس کاالی ایران

مشتری  مداری و کیفیت  گرایی در ارائه خدمات به ذی نفعان

بهینه  سازی مستمر و به  روزرسانی قابلیت  های حوزه فناوری 
اطالعات متناسب با توسعه ابزارها و بازارها

ترویج کارکردها و ارتقای جایگاه بورس کاالی ایران در محیط 
کسب  و کار و رسانه

توسعه فعالیت جهت ارتقای تجارت کشور با بازارهای 
بین المللی
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کارکردها و خدمات بورس کاالی ایران
بورس کاالی ایران به منظور ســاماندهی و ارتقای تجارت کاالیی و 
تخصیص بهینه منابع و ســرمایه ها، خدمات متنوعی را در اختیار 
آحاد اقتصادی کشــور قرار می دهد. مهمترین کارکردها و خدمات 

بورس کاالی ایران به شرح ذیل است: 

ایجاد و توسعه بازارهای داخلی و صادراتی کاالیی؛	 
کشف قیمت منصفانه و ایجاد مرجعیت قیمتی؛	 
مدیریت ریسک نوسانات قیمت؛	 
بهبود برنامه ریزی تولید برای تولیدکنندگان؛	 
بهبود محیط سرمایه گذاری؛	 
تســـهیل مبادالت فیزیکی از طریق افزایش اســـتانداردهای 	 

کیفی و تضمین تعهدات قراردادها؛
تقویت زیرساخت های ذخیره و نگهداری کاال؛	 
تسهیل تأمین مالی؛	 
ایجاد امکان تنظیم بازار و تنظیم ذخایر استراتژیک کاال برای 	 

نهادهای دولتی.
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 معرفی بازارها
بورس کاالی ایران در راســتای تحقق اهداف خود توانســته است 
عاوه بر توســعه قراردادهای نقد، نسیه و ســلف در بازار فیزیکی، 
ابزارهــای متنوع دیگری را برای محصــوالت مختلف طراحی و به 
بهره برداری برساند. هر ابزار با ویژگی های منحصربه فردی که دارا 
می باشــد، نیازهای بخشی از فعاالن اقتصادی را پوشش می دهد. 
معامات بورس کاالی ایران در حال حاضر در قالب چهار گروه زیر 

در حال انجام می باشد:

شرکت بورس کاالی ایران

بازار مالیبازار مشتقه بازار کاالهای فیزیکی بازار فرعی

ابزارها

قراردادهای 
آتی

قراردادهای 
اختیار معامله

معامالت نقدی

معامالت نسیه

قراردادهای کشف 
پریمیوم

معامالت سلف

اوراق سلف 
موازی استاندارد

گواهی سپرده 
کاالیی

صندوق کاالیی

ابزارها ابزارها
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 بازار فیزییک «
در این بازار چهار گروه کاالیی اصلی مورد معامله قرار می گیرند: 

محصوالت صنعتی و معدنی؛	 
 محصوالت پتروشیمی؛ 	 
فرآورده های نفتی؛ 	 
محصوالت کشاورزی. 	 

معامالت نقدی 
معامات نقدی ساده ترین شــکل معامات در بازار فیزیکی است. 
این معامات در عین ســادگی از حیث ایجاد شــفافیت در اقتصاد 
کارکرد بســیار مهمی دارنــد. فرآیند انجام معامــات نقدی بدین 
صورت است که در ابتدا مشخصات عرضه از طریق اطاعیه عرضه 
بــه فعاالن بازار اعام شــده و پس از آن متقاضیان حائز شــرایط، 
بــرای خرید کاال رقابــت نموده و در صــورت موفقیــت در رقابت، 
قرارداد معامله نقدی بین خریدار و فروشنده )عرضه کننده( منعقد 
می گــردد. پــس از انعقاد قــرارداد، خریدار و فروشــنده در مهلت 
زمانــی کوتاهی ملــزم به مبادله وجــه و کاال خواهند بــود. در این 
معامات امکان کشــف قیمت منصفانه محصوالت از طریق تعامل 
بین عرضه و تقاضا فراهم شــده و به دلیل وجود سازوکار نظارت بر 
حسن اجرای معامات از طریق اتاق پایاپای بورس، ریسک نکول 
طرفین معامات به شــدت کاهش می  یابد. پــس از انعقاد قرارداد 
در معامــات نقدی، خریدار ســه روز کاری مهلت دارد که تســویه 
معامله منعقدشــده را به صورت نقدی یا اعتبــاری انجام دهد. در 
تســویه نقدی کل مبلغ ارزش قرارداد و کارمزدهای تخصیص یافته 
به خریدار توسط وی در مهلت سه روزه پرداخت خواهد شد. پس 
از انجام تســویه توسط خریدار، فروشــنده تا سه روز کاری فرصت 

خواهد داشت که کاال را به خریدار تحویل دهد. 
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معامات نقدی با تســویه اعتباری تا مرحله انعقــاد قرارداد مانند 
معامــات نقــدی با تســویه نقدی صــورت گرفته و پــس از انعقاد 
قــرارداد، خریدار و فروشــنده تســویه را به صــورت توافقی انجام 
خواهند داد که ماحصل آن ســند تسویه اعتباری است که خریدار 
ملزم به تحویل آن به اتاق پایاپای است. هدف از طراحی معامات 
نقدی با تســویه اعتباری ایجاد نوعی ســازوکار جهت تهاتر بدهی 

بین خریدار و فروشنده است. 

معامالت نسیه
 معامات نســیه نوعــی از معامات در بــازار فیزیکی بورس کاالی 
ایران اســت که بــه موجب آن کاال حداکثر ســه روز پــس از انعقاد 
قرارداد به خریدار تحویل داده شده و بهای آن در تاریخ سررسید، 
به فروشــنده پرداخت می گردد. این نوع قرارداد نوعی ابزار تأمین 
مالــی برای خریداران به شــمار مــی رود و خریدارانی که نقدینگی 
کافــی ندارند می تواننــد با این نوع ابزار مالی با هزینه مالی نســبتًا 
قابــل قبولی بــه تأمین مالی و خریــد کاالی مورد نیــاز خود اقدام 
نمایند. به عنوان مثال تولیدکننده ای که ســرمایه در گردش کافی 
بــرای خریــداری مواد اولیــه موردنیاز خــود را در اختیــار ندارد، 
می تواند با انعقاد قرارداد نســیه کاالی مذکور را خریداری نموده و 
پس از تولید محصول و فروش آن )قبل از سررسید پرداخت کامل 

وجوه(، هزینه مواد اولیه را پرداخت نماید.

معامالت سلف
 ازجملــه مهم  تریــن ابزارهــای مالی مــورد توجه فعاالن بــازار در 
بــورس کاالی ایــران اســت. در این معامــات فروشــنده متعهد 
می شــود در زمان مشــخصی در آینــده کاال را به خریــدار تحویل 
دهد. قراردادهای ســلف نیز مانند قراردادهــای نقدی با دو روش 
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تســویه نقدی و تســویه اعتباری امکان پذیر اســت. این معامات 
از تمامــی ویژگی  های معامات نقد برخوردار اســت، بعاوه اینکه 
قراردادهای ســلف با تســویه نقدی یکی از ابزارهــای تأمین مالی 
تولیدکنندگان کاالها یا فروشــندگان می باشــند و به صورت فراگیر 
توسط تولیدکنندگان مورد استفاده قرار می گیرند. تأمین مالی در 
کوتاه  تریــن زمان و درعین حال با کمترین هزینه امکان پذیر اســت 
و هیچ گونه محدودیتــی از نظر میزان وجوه موردنیاز جهت تأمین 
مالی وجود ندارد. تولیدکنندگان با اســتفاده از قراردادهای سلف، 
کاالهای خــود را از چند ماه قبل پیش فــروش می  نمایند بنابراین 
قرارداد ســلف امکان پوشش ریسک را برای طرف فروشنده به طور 

کامل فراهم می  نماید.

معامالت کشف پریمیوم
 معامات کشــف پریمیوم نوعی از معامات در بازار فیزیکی بورس 
کاالی ایران اســت که در آن معامله گران نســبت به خرید و فروش 
کاالیی در زمان آینده با قیمتی فرمول بندی شــده توافق می کنند. 
به موجب این قرارداد، مقدار معینی مابه التفاوت نســبت به قیمت 
مبنــا )قیمت مرجع داخلی یــا خارجی در تاریخ سررســید( مورد 
توافق طرفین معامله قرار می گیرد. بر این اســاس در ابتدای انجام 
توافق، طرفین باید قســمتی از ارزش حــدودی معامله را نزد اتاق 
پایاپای بــه عنوان ضمانــت تودیع کننــد. در قراردادهای کشــف 
پریمیــوم یک قیمت مبنا )به عنــوان مثال قیمت محصول در یکی 
از بازارهای جهانی( برای اســتعام قیمت در سررسید در اطاعیه 
عرضه اعام شــده و خریداران تنها بر روی صرف و یا کســر قیمت 

نسبت به قیمت مبنا، باهم به رقابت می پردازند. 
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 بازار فرعی «
معامــات بازار فرعی بــورس کاالی ایــران همانند بــازار فیزیکی 
انجــام می گیرد، با ایــن تفاوت کــه در آن کاالهایی مــورد معامله 
قــرار می گیرند که به دلیل عــدم دارا بودن ویژگی تــداوم عرضه یا 
استانداردپذیری، امکان پذیرش و معامله در بازار اصلی معامات 
کاالهــای فیزیکی بــورس کاالی ایران را دارا نیســتند. براســاس 
دســتورالعمل بازار فرعی بورس کاالی ایــران، اموال غیرمنقول و 
کاالهایی که طبق مقررات، شرایط پذیرش در بازار معامات کاالی 
فیزیکی را از دســت می دهند، ازجمله کاالهایی هستند که امکان 
معامله در بازار فرعی این بورس را دارند. اموال غیرمنقول شــامل 
اماک و مســتغات با کاربری های گوناگون اعم از اداری، تجاری، 
مســکونی و اراضی زراعی است. اموال منقول نیز خود به دو دسته 
تقسیم می شــوند: کاالهایی که طبق مقررات شــرایط پذیرش در 
بازار معامات کاالی فیزیکی را از دســت می دهند و کاالهای فاقد 
شــرایط پذیرش در بازار معامات کاالی فیزیکی که توســط هیأت 

پذیرش تأیید شده باشند.
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 بازار مشتقه «
ابزارهای تعریف شــده در این بازار عمدتًا با هدف مدیریت ریسک 
نوسان قیمت طراحی شده اند. دو ابزار مشتقه اصلی یعنی قرارداد 
آتی و قــرارداد اختیار معامله کــه متعارف تریــن ابزارهای جهانی 
مدیریت ریســک به شــمار می روند در بورس کاالی ایران طراحی 

شده و روزانه مورد معامله قرار می گیرند.

قرارداد آیت
قــراردادی اســت که بر اســاس آن فروشــنده متعهد می شــود در 
سررســید معیــن، مقــدار معینی از کاالی مشــخص را بــه قیمت 
مشــخص بفروشد و در مقابل، خریدار که طرف دیگر قرارداد است 
متعهد می شود همان کاال با همان مشخصات را در سررسید معین 
بخــرد و برای اینکه هــر دو طرف به تعهدات خــود عمل کنند باید 
مبلغــی را به عنوان وجــه تضمین اولیه نزد اتــاق پایاپای بگذارند 
کــه این وجه متناســب با تغییــرات قیمت معامات قــرارداد آتی 
موردنظر به صورت روزانه تعدیل می گردد. ازجمله ویژگی  های این 
معامات می توان به تضمین معامات توســط اتاق پایاپای و نبود 
ریســک اعتباری، معامله در بورس و شفافیت قیمت، هزینه اندک 
معامات، اســتفاده از اهرم مالی برای خریدوفروش، نقدشوندگی 
بــاالی معامــات، استانداردســازی و معافیــت مالیاتی نــام برد. 
قراردادهــای آتی به دلیــل ویژگی های خاص خــود معمواًل دارای 
بازار ثانویه پررونق و با نقدشوندگی باال هستند. معامات بسیاری 
از کاالها در بورس های کاالیی کشورهای پیشرفته از طریق این نوع 

قرارداد انجام می گیرند.

قرارداد اختیار معامله
قــرارداد اختیــار معامله قــراردادی اســت که در آن یــک طرف، 
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اختیار)حــق( خرید و یا فروش کاالیــی را از طرف دیگر خریداری 
می کنــد و بــه موجب آن قــادر خواهد بود که در صــورت تمایل در 
تاریخ مشــخصی در آینــده،  این اختیار خرید یــا اختیار فروش را 
اعمال کند. اعمال اختیار به معنی استفاده از حقی است که دارنده 
)خریدار( اختیار به موجب پرداخت مبلغی آن اختیار را کسب کرده 
اســت. در حقیقت تنها خریدار اختیار خرید یا فروش حق اعمال 
آن را دارد و در صــورت اعمــال اختیار از ســوی خریــدار اختیار، 
فروشــنده ملزم به ایفای تعهدات عنوان شــده در قــرارداد اختیار 
اســت. در صــورت اعمال اختیار خریــد، فروشــنده اختیار خرید 
موظف به تحویل دارایی با مشــخصات، مقدار و قیمت تعیین شده 
در قرارداد اختیار به خریدار اختیار خرید است و در صورت اعمال 
اختیار فروش، فروشــنده اختیار فروش موظف به خرید دارایی با 
مشخصات، مقدار و قیمت تعیین شده در قرارداد از خریدار اختیار 
فروش اســت. این ابزار نیز برای پوشــش ریســک نوسانات قیمت 
استفاده می  گردد و از خاصیت اهرمی برخوردار است. راهبردهای 
معاماتی گســترده  ای را می  توان با اســتفاده از این ابزار عملیاتی 

نمود. 
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 بازار مایل «
برخــی از ابزارهای تعریف شــده در بورس کاالی ایــران با رویکرد 
تأمین مالی طراحی شــده اســت. بخش های اقتصادی مختلف با 
به کارگیــری این ابزارها قادر خواهند بود تأمین مالی گســترده تر و 

کم هزینه تری را برای خود فراهم آورند. 

معامالت اوراق سلف موازی استاندارد
معامات اوراق سلف موازی استاندارد شکل تکامل یافته معامات 
ســلف اســت. معامات ســلف علی رغــم مزیت  هایی کــه دارند با 
محدودیت  هــای خاصی مواجه اند که امــکان بهره  گیری حداکثر از 
آن هــا جهت تأمین مالی به خصــوص در دوره  های رکودی را تحت 
تأثیر قــرار می  دهد. خریداران کاال در معامات ســلف با ریســک 
تغییــرات قیمــت و ریســک نقدشــوندگی مواجه هســتند زیرا به 
دلیل نبود بــازار ثانویه برای این نوع معامات امکان فروش کاالی 
موردنظر توســط خریدار به شــخص ثالث وجود نــدارد. به همین 
دلیــل خریداران تمایلی به تأمین مالی بلندمدت )بیش از 6 ماه( با 
این شیوه ندارند و تأمین مالی در این روش به دوره  های کوتاه مدت 
محدود می  گــردد که این مشــکات با تعریف اوراق ســلف موازی 
استاندارد برطرف شــده است. معامات این اوراق مانند معامات 
سلف می  باشــد با این تفاوت که خریدار این اختیار را دارد که قبل 
از تاریخ سررسید، قرارداد را به شخص دیگری واگذار کند. در این 
نوع قرارداد، ابتدا اوراق توســط ناشر در بازار اولیه عرضه می گردد 
و پــس از آن با تشــکیل بازار ثانویــه، خریــداران می توانند اوراق 
خریداری شــده را به دیگران واگــذار نمایند. در بــازار ثانویه هیچ 
محدودیتــی در خریدوفروش اوراق وجود نــدارد و افراد می توانند 

اوراق را به دفعات مورد معامله قرار دهند.
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گواهی سپرده کاالیی
 گواهی ســپرده اوراق بهاداری اســت که مؤیــد مالکیت دارنده آن 
بر مقدار معینی کاال اســت. به عبارتی بهتر گواهی سپرده کاالیی، 
سندی است که در قبال تحویل کاال به انبارهای تحت نظارت بورس 
کاالی ایران توســط انباردار صادر و مشــخصات مربوط به کمیت و 
کیفیــت کاال در آن درج می گردد. دارندگان گواهی ســپرده کاالیی 
می توانند با توثیق این اوراق، از شبکه بانکی کشور تسهیات مالی 
دریافت نمایند. در این روش اگر مالک گواهی سپرده کاالیی به هر 
دلیلی نتواند به تعهدات بانکــی خود عمل نماید، بانک می تواند با 
فروش گواهی ســپرده کاالیی با اســتفاده از مکانیزم بورس کاال، یا 
تحویــل کاال از انبار و فروش آن در بــازار، مطالبات خود را وصول 
نماید. با توجه به اینکه در این روش ریســک نکول و نقدشــوندگی 
دارایی توثیق شــده برای شــبکه بانکی کاهش می یابد، اســتفاده 
از ابزار گواهی ســپرده کاالیی موجب تســریع رونــد پرداخت وام و 
کاهــش هزینه تأمین مالی خواهد شــد. بنابرایــن به کارگیری این 

روش هدایت منابع بانکی به سمت تولید را تسهیل خواهد نمود.

صندوق کاالیی
 صندوق های کاالیی به دلیل ایجاد امکان سرمایه گذاری در بازارهای 
کاالیــی برای عموم، موفقیت قابل ماحظــه ای را در بازارهای مالی 
جهــان به دســت آورده اند. ایــن صندوق ها امکان پیــروی از بازده 
تغییــرات قیمتــی یک یا چنــد کاالی معیــن را فراهــم می آورند و 
واحدهــای آن ها در بورس قابل معامله اســت. فعالیــت اصلی این 
صندوق ها ســرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کاالهایی است 

که به عنوان دارایی پایه صندوق در نظر گرفته می شوند.
ایــن صندوق  ها با اســتفاده از وجــوه ســرمایه  گذاران، در مقیاس 
بزرگ ســرمایه  گذاری می  کنند و به دنبال کســب بازدهی مناســب 
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برای سرمایه  گذاران صندوق هســتند. سرمایه  گذاران یا دارندگان 
واحدهــای ســرمایه  گذاری صنــدوق به نســبت ســهم یــا میزان 
ســرمایه  گذاری خــود در صنــدوق، در ســود و زیــان آن شــریک 
می  شــوند. این صندوق  ها به سرمایه گذاران این امکان را می دهند 
که به جــای خرید و نگهداری کاالی موردنظــر و تحمل هزینه های 
حمل ونقــل، انبارداری و خســارت های احتمالــی آن، اوراق این 

صندوق ها را خریداری کنند. 
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 گستره بورس کاالی ایران در کشور در آذرماه 1397 :

کارگزاری: 85

نمایندگی کارگزاری: 22

تاالر اختصاصی )شعبه( کارگزاری: 11

تاالر بورس کاال: 2

انبار فعال: 8

تاالر معامالت کارگزاران: 2
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کارگزار: شــخص حقوقی اســت که پس از اخــذ مجوزهای الزم و 
پذیرش در بورس طبق مقررات، کاال یا اوراق مبتنی بر کاال را برای 

دیگران و به حساب آن ها معامله می نماید.

نمایندگی کارگزاری: دفتــری متعلق به نماینده کارگزار اســت که 
نماینده در آن اقدام به انجام امور بازاریابی برای کارگزار می کند. 

تاالر اختصاصی )شعبه( کارگزاری: دفتری از کارگزاری که کارگزار 
در آن از مشــتریان ســفارش خریــد و فروش دریافــت می کند و از 

طریق ایستگاه معاماتی آن دفتر اقدام به انجام معامله می کند.

تاالر بورس کاال: فضای فیزیکــی متعلق به بورس کاالی ایران که 
در آن زیرســاخت مورد نیاز بــرا ی انجام معامات در بورس کاالی 

ایران توسط شرکت های کارگزاری عضو فراهم شده است. 

انبار: مکان فیزیکی حفاظت شــده با محدوده معینی اســت که به 
منظور دریافت و نگهداری کاالی ســپرده گــذاران اختصاص داده 
شــده و توســط بورس به عنوان انبار تحت نظارت، پذیرفته شــده 

است.

تاالر معامالت کارگزاران: محلی برای فعالیت حداقل 3 کارگزاری 
که تمام عملیات مربوط به شعبه در آن انجام می پذیرد.
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 کارگزاران

 كارگزاران فعال «
کارگزاران اصلی تریــن نهاد نظام معامات در بــورس کاالی ایران 
می باشــند. در آذرمــاه 1397 تعداد 85 کارگــزاری فعال در بورس 
کاالی ایران پذیرش شــده اند که جمعــًا دارای 570 مجوز فعالیت  
در بخش های فلزات، فرآورده های نفتی و پتروشیمی، کشاورزی، 
ســیمان، قرارداد آتی، معامات برخط قرارداد آتی، سلف موازی 
استاندارد، گواهی ســپرده کاالیی و مشاور پذیرش به  شرح جدول 
زیر می باشــند )برای مشاهده آخرین لیســت کارگزاری های فعال 
  www.ime.co.ir/ActiveAgents.html در بورس کاالی ایــران بــه آدرس

مراجعه فرمایید(:

اطالعات مربوط به مجوزهای فعالیت كارگزاران در تاریخ1397/9/25 
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7* *** ***آبان1

4*     ***آپادانا2

7 **** ***آتی ساز بازار3

4  *   ***آراد ایرانیان4

1       * آرمان تدبیر نقش جهان5
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2     **  آرمون بورس6

4 **   ** آریا نوین7

5* *   ***آفتاب درخشان خاورمیانه8

8 ********آگاه9

3* *    * آینده نگر خوارزمی10

9*********اردیبهشت ایرانیان11

3 *    * *ارگ هومن12

4**    ** اطمینان سهم13

8***** ***اقتصاد بیدار14

4***   *  امین آوید15

9*********امین سهم16

8*** *****ایساتیس پویا17

4 *    ***بازار سهام18

9*********بانک آینده19

6* *  ****بانک اقتصاد نوین20

7*****  **بانک انصار21
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9*********بانک پاسارگاد22

7  *******بانک تجارت23

6 **  ****بانک توسعه صادرات24

4     ****بانک خاورمیانه25

9*********بانک دی26

9*********بانک رفاه کارگران27

7  *******بانک سامان28

9*********بانک سپه29

8 ********بانک صادرات30

9*********بانک صنعت و معدن31

5  * * ***بانک کارآفرین32

8 ********بانک کشاورزی33

9*********بانک مسکن34

7 ** *****بانک ملت35

9*********بانک ملی ایران36

9*********باهنر37

1       * بورس ابراز38
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9*********بورس بهگزین39

5  *  ****بورس بیمه ایران40

3     *** بورسیران41

8 ********بهمن42

8 * *******پارس ایده بنیان43

5  *  ****پارس نمودگر44

9*********پارسیان45

7* *** ***پگاه یاوران نوین46

9*********پیشگامان بهپرور47

8 ********تامین سرمایه نوین48

5*    ****تدبیرگر سرمایه49

9*********تدبیرگران فردا50

9*********توازن بازار51

8* *******توسعه سرمایه دنیا52

8****** **توسعه فردا53

5**  * ** توسعه کشاورزی54
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8 ********حافظ 55

8 ********خبرگان سهام56

6 **  ****دلیران پارس57

8 ********دنیای خبره58

راهبرد سرمایه گذاری ایران 59
8 ********سهام

7  *******راهنمای سرمایه گذاران60

7 **** ***رضوی61

4    ** **سپهر باستان62

8 ********ستاره جنوب63

9*********سرمایه و دانش64

4     ****سرمایه گذاری ملی ایران65

2      ** سهام پژوهان شایان66

2      ** سهام گستران شرق67

9*********سهم آشنا68

9*********سی ولکس69

5***    **سیماب گون70



29 معرفی شرکت بورس کاالی ایران

یف
نام کارگزاریرد

نی
عد

ی، م
عت

صن

تی
ی نف

ها
ده 

ور
رآ

 و ف
می

شی
رو

پت

زی
اور

کش

مان
سی

تی
د آ

ردا
قرا

تی
د آ

ردا
قرا

ن 
الی

آن

رد
ندا

ستا
ی ا

واز
ف م

سل

یی
کاال

ده 
پر

ی س
واه

گ

ش
ذیر

ر پ
شاو

م

وز
 مج

داد
تع

9*********سینا71

7  *******شهر72

9*********صبا جهاد73

9*********فارابی74

7 ** *****کاالی خاورمیانه75

8*** *****گنجینه سپهر پارت76

8 ********مبین سرمایه77

7***  ****مدبر آسیا78

3  *    **مشاوران سهام79

8 ********مفید80

5*    ****ملل پویا81

6  * *****مهرآفرین82

8 ********نماد شاهدان83

8 ********نواندیشان بازار سرمایه84

8 ********نهایت نگر85

748277625850695642570جمع
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