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این جزوه ی آموزشی برای آشنایی مقدماتی معامله گران با نحوه ی دادو ستد در
بورس کاال تهیه شده است و مطالعه ی دقیق کلیه ی مقررات و دستور العمل های
مربوطه به این عزیزان توصیه می شود.
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مقدمه

بورس های کاال و ابزارهای نوین مالی مورد استفاده در آنها را می توان آخرین زنجیره از فرآیند گسترش
و توسعه بازارها دانست که در پاسخ به نیاز اقتصاد به افزایش شفافیت و اطالع رسانی ،مدیریت ریسک های
ناشی از نوسان قیمت ها ،سازماندهی بازارها در جهت ارتقاء کارایی و به بیان خالصه کاهش هزینه های
مبادله ،ظهور یافته اند.
در کشور جمهوری اسالمی ایران اولین گام برای ایجاد بورس های کاالیی با فراهم شدن مقدمات الزم
در قانون برنامه پنج ساله سوم برداشته شد و بورس های فلزات و کشاورزی به ترتیب در سال های 1382و
 1383راه اندازي شدند .فرآیند تحول و تکامل بازار سرمایه در کشــور با تصویب قانون جدید بازار اوراق
بهادار در آذر ماه ســال  1384تداوم یافت و منجر به ادغام بورس های فلزات و کشــاورزی و شکل گیری
بورس کاالی ایران گردید.
در حال حاضر بــورس کاالی ایران وظایف بســیار مهمی را در بهبود عملکرد و تســهیل فرآیند
توسعه اقتصادی بر عهده دارد و استمرار فعالیت موفق آن می تواند زمینه ساز تحوالتي چشمگیر در
اقتصاد کشور باشد .هم اکنون در بورس کاالی ایران ،انواع کاالها در بخش فیزیکی شامل محصوالت
صنعتی و معدنی ،شــمش طال ،فرآورده های نفت و پترو شــیمی و محصوالت کشاورزی و در بخش
مشتقات نیز شامل قراردادهای آتی سکه ی طال ،توسط کارگزاران مورد تایید سازمان بورس و اوراق
بهادار دادوستد می شود.
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ساعت تاالر معامالت

تاالر معامالت بورس کاالی ایران در طبقه همکف ساختمان این بورس واقع در خیابان طالقانی – بعد
از تقاطع خیابان ولیعصر -نبش خیابان بندرانزلی قرار دارد .معامالت انواع کاالها در حال حاضر به صورت
ذیل در طول هفته بر گزار می شود:
ردیف

عنوان

محصوالت مورد معامله

ساعت
شروع

روزهای کاری

1

معامالت
قراردادهای آتی

سکه طالی تمام بهار آزادی
طرح امام خمینی(ره)

10-18
10-16

شنبه تا چهارشنبه
پنجشنبه

2

تاالر محصوالت
صنعتی و معدنی

فوالد  ،آلومینیوم (بجز شمش آلیاژی و بیلت،)7
مس ( به جز اکسید مس ،مس کم عیار)

10:30

شنبه تا چهارشنبه

3

تاالرهای صادراتی
کیش و تهران

کلیه محصوالت پذیرش شده در بورس کاالی ایران در صورت
وجود عرضهکننده در تاالر صادراتی قابل عرضه
می باشند مانند گندم  ،قیر ،سنگ آهن

11:30

شنبه تا چهارشنبه

4

سیستم معامالت
چند کاالیی
و بازار فرعی

کلیه محصوالت کشاورزی پذیرش شده ،روغن ،وکیوم
باتوم ،گوگرد ،لوب کات ،قیر ،اکستراکت ،اسالگ واکس،
پرافین واکس ،مایعات گازی( پروپان ،بوتان ،گاز صنعتی)،
میعانات گازی ،آرگون ،برخی مواد شمیایی( اسیدها،
انواع آمونیاک ،دی اتیلن کلراید ،اپوکسی رزین ها ،جوش
شیرین ،دی آمونیوم فسفات ،اوره ،اتانول آمین ها ،سود
کاستیک ،پارازایلین ،ارتوزایلین ،استایرن منومر)  ،برخی
مواد پلیمری( پلی کربناتها و محصوالت پلیمری وارداتی)،
برخی محصوالت صنعتی و معدنی ( مس کم عیار ،کک
متالورژی ،اکسید مس ،شمش روی ،سولفور مولیبدن،
فلزات گرانبها ،شمش آلیاژی و بیلت  7آلومینیوم ،سیمان)

12:30

شنبه تا چهارشنبه

5

طال

شمش طال

12:30

شنبه تا چهارشنبه

6

تاالر فرآورده های
نفت و پتروشیمی

کلیه مواد پلیمری و شیمیایی پذیرش شده به جز موارد
ذکر شده در سیستم معامالت چندکاالیی

13:30

شنبه تا چهارشنبه

نحوه اعالم عرضه ها

جهت عرضه کاالها در بورس ،کارگزار عرضه کننده باید فرم سفارش تکمیل شده توسط عرضه کننده
را به همراه اطالعات و مستندات زیر در قالب فرم اطالعیه عرضه و حداکثر تا ساعت  12ظهر کاری قبل از
روز عرضه به بورس ارایه نماید :
-1مشخصات کاالی قابل عرضه
-2حجم کاالی قابل عرضه
www.ime.co.ir
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-3حداکثر افزایش عرضه توسط عرضه کننده
-4نوع معامله ،در معامله سلف ذکر سررسید تحول کاال و در معامله نسیه ذکر شرایط پرداخت
-5قیمت پایه
-6تاریخ عرضه
-7نام عرضه کننده و تولیدکننده
-8نوع تسویه شامل نقدی یا اعتباری و در صورت تســویه اعتباری تعیین میزان دقیق بخش نقدی و
اعتباری و همچنین ذکر اسناد مورد نیاز جهت تسویه
-9زمان بندی و مکان تحویل
-10نوع بسته بندی
-11سایر اطالعات به درخواست بورس
تبصره  :فرمت فرم های سفارش فروش و اطالعیه عرضه توسط هیأت مدیره بورس تصویب می شود.
در صورتی که مستندات و مدارک مذکور طی مهلت مقرر و به صورت کامل به بورس ارائه گردد ،بورس
موظف است پس از حصول اطمینان از رعایت مقررات حداکثر تا ســاعت  14همان روز کاری ،اطالعیه
عرضه را تأیید و به اتاق پایاپای ارایه نماید .اطالعیه عرضه در صورت اعالم موافقت اتاق پایاپای ،حداکثر تا
ساعت  16روز کاری قبل از عرضه توسط بورس منتشر می شود.
تبصره :در صورت عدم تأیید اطالعیه عرضه ،بورس مراتب را حداکثر تا ســاعت  14همان روز کاری به
کارگزار عرضه کننده اعالم می کند.

مراحل قبل از تاالر معامالت

خریدار در ابتدا می بایست از میان کارگزاران فعال در شرکت بورس کاالی ایران که لیست کامل اسامی
آنان درانتهای این جزوه ی آموزشی و همچنین پورتال این شرکت درج شده است ،یک کارگزار را جهت
ارائه سفارش خرید انتخاب نماید.

www.ime.co.ir
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مراحلی که خریدار برای اولین خرید از بورس باید قبــل از تاالر معامالت انجام دهد  ،به ترتیب عبارت
است از:
 -1انتخاب کارگزار
 -2دریافت کد شناسه بورس (در خرید اول)
 -3دریافت کد بانکی (در خرید اول)
 -4ارائه سفارش خرید
شایان ذکر است خریدار از زمان حضور در کارگزاری تا زمانی که سفارش کاال به تاالر معامالت منتقل
می شود ،باید مراحل خرید را یک به یک طی نماید ،بدیهی است که بعضی از اقدامات (دریافت کد شناسه
بورس و کد بانکی) تنها در مرتبه اول حضور وی انجام می گیرد و در خریدهای بعدی لزومی به انجام این
امور نیست.

مراحل اخذ کد شناسه بورس

کلیه متقاضیان معامالت در بورس بایستی از طریق کارگزار به مسئول پذیرش مشتری معرفی شوند.
کارگزاران موظفند فرم تقاضای شناســایی مشتری جهت درخواســت کد معامالتی را همراه با مدارک
شناسایی مشتری به مسئول پذیرش ارائه دهند.
مدارک مورد نیاز جهت شناسایی مشتریان حقیقی
.1تکمیل فرم درخواست کد مشتری که به تأیید کارگزار رسیده باشد .2،تصویر شناسنامه و کارت ملی
که توسط کارگزار برابر اصل شده باشد .3،نشانی کامل اقامت شامل کدپستی و شماره تلفن مشتری،
 .4نشانی کامل محل کار .5 ،تصویر مجوزهای فعالیت به همراه اسناد مربوط به فعالیت و  .6سایر موارد
به تشخیص کمیته.
مدارک مورد نیاز جهت شناسایی مشتریان حقوقی
.1تکمیل فرم درخواست کد مشتری که به تأیید کارگزار رسیده است .2 ،مدارک ثبت شرکت،
 .3روزنامه رســمی آخرین تغییرات شــرکت .4 ،معرفی دارندگان امضای مجاز .5 ،کپی شناسنامه و
کارت ملی صاحبان امضای مجاز و کلیه اعضا هیأت مدیره و مدیرعامل .6 ،موارد یک تا پنج بایستی توسط
کارگزار برابر اصل شده باشــد .7 ،صورت های مالی آخرین دوره مالی شرکت به همراه گزارش حسابرس
رسمی و بازرس قانونی .8 ،مجوزهای دریافتی جهت فعالیت شرکت .9 ،کد اقتصادی و اظهارنامه مالیاتی و
 .10سایر موارد به تشخیص کمیته.
www.ime.co.ir
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انواع کدهای معامالتی
کد معامالتی عام  :کد معامالتی است که جهت خرید و فروش کاال یا گروه کاالیی خاص ایجاد نشده
و دارنده آن مجاز است به شــرط عدم وجود محدودیت اعالمی جهت خرید کاال یا گروه کاالیی خاص در
بورس اقدام به خرید کلیه کاالهای پذیرش شده در بورس نماید.
کد معامالتی خاص گروه کاال  :کد معامالتی اســت که جهت خرید و فروش یک گروه کاالی خاص
ایجاد شده و دارنده آن مجاز است به شرط عدم وجود محدودیت اعالمی جهت خرید یک کاالی خاص از
کلیه کاالهای پذیرفته شده آن گروه کاالیی نیز خرید نماید.
کد معامالتی خاص کاال  :کد معامالتی اســت که جهت خرید یک یا چند کاالی خاص ایجاد شده و
دارنده آن مجاز است کاال یا کاالهای خاص را خرید نماید.
شایان ذکراست ،کلیه معامله گران کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در قالب قراردادهای مشتقه الزم،
بایستی کد معامالتی عام دریافت نمایند .اشــخاص حقیقی می توانند جهت خرید کاالهای کشاورزی،
سیمان ،طال و کاالهای صادراتی با رعایت مفاد این دستورالعمل کد معامالتی دریافت دارند.

زمان ارائه سفارش خرید

خریداران باید تا قبل از شروع معامالت سفارش خرید خود را به کارگزار ارائه نمایند و نسخه تأیید شده
سفارش خرید را از کارگزار دریافت کنند .

مدارک سفارش خرید

اخذ سفارش خرید توسط کارگزار منوط به واریز وجه به عنوان پیش پرداخت خرید ،حداقل به میزان
 10درصد بهای تقریبی معامله به حســاب بانکی خاصی که کارگزار طبق شــرایط اعالمی بورس جهت
دریافت پیش پرداخت مشتریان افتتاح نموده است ،می باشد.
بورس می تواند حسب شــرایط بازار میزان پیش پرداخت را برای عرضه تا  100درصد بهای تقریبی
معامله افزایش دهد .بورس موظف است این تغییرات را طی اعالمیه عرضه به عموم اعالم نماید.
کارگزار موظف است براساس وجوه واریزی به حســاب بانکی پیش پرداخت خرید ،سفارش ها را برای
مشتری یا مشتریان معین ثبت و اجرا نماید .تخصیص کاالی خریداری شده فقط به مشتریانی امکان پذیر
است که تا قبل از پایان حراج ،پیش پرداخت خود را به حساب بانکی مربوطه واریز و اسامی آنها در سیستم
نظارتی بورس ثبت شده باشد.
در صورتی که عرضه کننده ،تسویه اعتباری معامله توسط مشتریان خاصی را بپذیرد ،تأییدیه عرضه
کننده باید تا زمان اخذ سفارش ،توسط عرضه کننده به بورس و کارگزار خریدار ارائه و در سیستم نظارتی
بورس ثبت گردد .در صورت تصدیق تأییدیه مذکور توســط بورس و ثبت آن در سیستم نظارتی بورس،
www.ime.co.ir
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واریز پیش پرداخت خرید توسط مشتری الزامی نخواهد بود.
بورس موظف است از ثبت و اجرای ســفارش هایی که مقررات این ماده در خصوص آنها رعایت نشده
است ،در سیستم معامالت ،جلوگیری نماید.

انواع سفارش خرید

 -1مقطوع  :قیمتی که باید کارگزار ا ز سوی خریدار در سیستم قرار دهد  ،دقیقاً ا ز سوی خریدار تعیین
شده و کارگزار موظف است نرخ خریدار را به همان صورت در سامانه معامالت قرار دهد .
 -2محدود  :از سوی خریدار یک بازه قیمتی برای کارگزار تعیین می شود و کارگزار مختار است که در
آن محدوده قیمت ،نسبت به خرید کاال برای خریدار ا قدام نماید .
 -3باز  :در این حالت خریدار ،پیشــنهاد نرخ را به کارگزار واگذار می نماید و کارگزار موظف اســت با
بهترین نرخ ،کاال را برای خریدار ابتیاع نماید.

انواع معامالت

انواع قراردادهای قابل معامله در بورس عبارتند از:
 -1قرارداد نقدی :قراردادی است که بر اساس آن پرداخت بهای کاالی مورد معامله و تحویل آن در
هنگام معامله و بر اساس دستورالعمل تسویه و پایاپای انجام می شود.
 -2قرارداد سلف :قراردادی است که بر اســاس آن کاال با قیمت معین در زمانی مشخص در آینده
تحویل گردیده و بهای آن در هنگان معامله و بر اساس دستورالعمل تسویه و پایاپای پرداخت می گردد.
 -3قرارداد نسیه :قراردادی است که بر اســاس آن کاال در هنگام معامله تحویل و بهای آن در تاریخ
سررسید و بر اساس دستورالعمل تسویه و پایاپای پرداخت می گردد.
 -4قرارداد آتی :قرارداد آتی ،قراردادی است که بر اساس آن فروشنده متعهد می شود در سررسید
معین ،مقدار معینی از کاالی مشخص را به قیمت مشخص بفروشد و در مقابل ،طرف دیگر قرارداد متعهد
می شود همان کاال با همان مشخصات را در سررســید معین بخرد و برای اینکه هر دو طرف به تعهدات
خود عمل کنند باید مبلغی را به عنوان وجه تضمین اولیه نزد اتاق پایاپای بگذارند که متناسب با تغییرات
قیمت آتی باید این وجه تضمین اولیه را تعدیل کنند.
 -5قرارداد اختیار خرید :مطابق این قرارداد ،خریــدار اختیار با پرداخت مبلغی حق پیدا می کند
مقدرا معینی کاال یا اوراق بهادار مبتنی بر کاال به قیمت معین در تاریخ معین از فروشنده اختیار خریداری
کند و فروشنده اختیار متعهد می شود در صورت درخواست خریدار اختیار ،آن مقدار کاال یا اوراق بهادار
مبتنی بر کاال را به قیمت مذکور به وی بفروشد.
 -6قرارداد اختیار فروش :مطابق این قرارداد ،خریدار اختیار ،با پرداخت مبلغی حق پیدا می کند
www.ime.co.ir
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مقدار معینی کاال یا اوراق بهادار مبتنی بر کاال به قیمت معین در تاریخ معین به فروشنده اختیار بفروشد و
فروشنده اختیار متعهد می شود در صورت درخواست خریدار اختیار ،آن مقدار کاال یا اوراق بهادار مبتنی
بر کاال را به قیمت مذکور از وی خریداری نماید.
تبصره :قراردادهای مربــوط به معامالت رینــگ صادراتی ،آتی و اختیار خرید و فروش حســب
دستورالعمل های خاص خود در بورس مورد معامله قرار می گیرند.

تابلویمعامالت
چهار شنبه

93/01/20

13 :33 :44

()1

()1

()2

IME

()3

كربنات سديم سنگين ()4

كل عرضه()9

)5( SPC-HSOCL- 00

1000

قيمت فروشنده()10
1669

پتروشيميشيراز()6

كل تقاضا()12

قيمت خريدار()13

انبار كارخانه()7
سلف -تحويل

)8( 1393/01/24

16

1500

راهنمایتابلومعامالت

 -1در این قسمت تاریخ و روز معامالت در حال انجام نشان داده می شود
 -2نشانگر ساعت تابلوی معامالت
 -3نشانگر محدوده زمانی تابلو شامل محدوده های زیر :
• ثانیه شمار سبز رنگ
• ثانیه شمار زرد رنگ
• ثانیه شمار قرمز رنگ
• ثانیه شمارآبي رنگ
 -4نام کاال
 -5نماد کاال
 -6نام تولید کننده
 -7محل تحویل
www.ime.co.ir
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 -8نوع قرارداد  -تاریخ تحویل
-9مقدار کل عرضه
 -10قیمت پایه عرضه
 -11مقدار عرضه اولیه
 -12کل تقاضای بازار
 -13باالترین قیمت تقاضا
 -14تقاضا به تفکیک

نحوه انجام معامالت در تاالر و کشف نرخ:

• کاالها به صورت حراج تــک نرخی در چهار دوره زمانــی با ابزار الکترونیکی ،معامله و کشــف نرخ
میشوند:
 - 1دوره زمانی سبز (پیش گشایش) بازار
- 2دوره زمانی زرد (حراج)
-3دوره زمانی قرمز (رقابت)
- 4دوره زمانی آبي (نظارت)

دوره زمانی سبز

• مدت  60ثانیه
• شروع معامالت
• در این دوره کارگزار فروشــنده ،حجم و نرخ عرضه کاالی مورد معامله را در سیستم اعالم می نماید
و کارگزاران خریدار نیز حجم و نرخ تقاضای خود را ثبت می کنند .در این زمان کســی نمی تواند قیمتی
بیش از قیمت پیشنهادی فروشنده را وارد سامانه نماید .
• کارگزاران خریدار می توانند در این زمان ،حجم را کاهش و نرخ پیشــنهادی خود را تا سطح قیمت
پایه افزایش دهند .در حالت فوق به طور مثال کاالی پلی پروپیلن  V30Sاز ســوی شرکت پتروشیمی
شازند عرضه شده است .فروشنده  750تن کاال را به قیمت  7800ریال پیشنهاد داده و خریداران جمعاً
 1800تن تقاضا وارد بازار نموده اند .از این میزان  500تن قیمت  7000ریال را پیشــنهاد داده که تا این
زمان باالترین نرخ پیشنهادی است  .بدیهی است که دیگر خریداران قیمت کمتری را وارد کرده اند .
www.ime.co.ir
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13 :33 :00

IME

93/01/20

پلي پروپيلن V 30 S

كل عرضه

APC-PPV30SP-80

750

قيمت فروشنده
7800

پتروشيميشازند

كل تقاضا

قيمت خريدار

اراك

1800

نقدي -تحويل 1393/01/24

7000
6998

60
عرضه
750

تقاضا

500
1300

دوره زمانی زرد

• مدت  60ثانیه
• عدم امکان ورود یا حذف سفارش  :به این معنی که فقط کارگزارانی که در زمان سبز سفارش خود را
در سیستم وارد کرده اند حق پذیرش قیمت پایه را دارند .
• امکان افزایش حجم عرضه دریک سوم دوره ی حراج ( 20ثانیه اول)  :در صورت ثبت افزایش عرضه
در اعالمیه ،فروشنده می تواند در  20ثانیه اول زمان زرد اقدام به افزایش عرضه نماید.
• امکان کاهش حجم تقاضا تا پایان دوره ( قبــل از پذیرفتن نرخ ) :خریــداران در صورتی که قیمت
فروشنده را نپذیرفته باشند می توانند حجم تقاضای خود را کاهش دهند .

13 :34 :00

IME

93/01/20

شنبه
پلي پروپيلن V 30 S

كل عرضه

APC-PPV30SP-80

1000

قيمت فروشنده
7800

پتروشيميشازند

كل تقاضا

قيمت خريدار

اراك
نقدي -تحويل 1393/01/24

1800
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13 :34 :10

IME

93/01/20

پلي پروپيلن V 30 S

كل عرضه

APC-PPV30SP-80

1000

قيمت فروشنده
7600

پتروشيميشازند

كل تقاضا

قيمت خريدار

اراك
نقدي -تحويل 1390/9/24

1800

7550
6998

50
عرضه
1000

تقاضا

500
1300

• امکان افزایش نرخ از ســوی خریدار :خریداران در این بازه زمانی اجازه افزایش نرخ را دارند اما نمی توانند
قیمتیباالترازنرخپیشنهادیفروشندهراواردسیستمنمایند.
• امکان کاهش نرخ از سوی فروشنده :فروشنده در این بازه زمانی اجازه کاهش نرخ را دارد اما نمی تواند
قیمتی کمتر از باالترین نرخ پیشنهادی خریدار را وارد سیستم نماید.
*پس از  10ثانیه چانه زنی فروشنده نرخ خود را به  7600ریال کاهش می دهد و در مقابل خریدارانی
که  500تن ا ز تقاضای بازار را تشکیل می دهند  ،نرخ خود را تا  7550ریال افزایش می دهند .
93/01/20

شنبه

13 :34 :50

IME
قيمت فروشنده

پلي پروپيلن V 30 S

كل عرضه

APC-PPV30SP-80

1000

7600

پتروشيميشازند

كل تقاضا

قيمت خريدار

اراك
نقدي -تحويل 1393/01/24

1800

7600
6998

10
عرضه
1000

تقاضا

800
1000

*مشاهده می کنیم که در مدت  50ثانیه پس از چانه زنی میان خریداران و فروشنده ،به میزان 800تن
بر روی نرخ  7600ریال توافق شده است  .این بدین معنی اســت که اگر تا  10ثانیه دیگر خریدار دیگری
نرخ را نپذیرد ،معامله قطعی خواهد شــد و  800تن از  1000تن کاالی عرضه شــده با نرخ  7600ریال
معامله شده و نرخ  7600ریال برای کاالی فوق کشف می شود و  200تن کاالی باقی مانده نیز در سیستم
مچینگ قرار داده خواهد شد.
* در صورت عدم پذیرش نرخ توسط خریدار  ،زمان زرد فقط  1بار تمدید خواهد شد (کل  120ثانیه ).
* زمان زرد توقف ندارد.
www.ime.co.ir
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خریداری از کاالی مازاد

اگر کاالیی پس از عرضه کشف نرخ شــود ولی تمام آن به فروش نرسد  ،کاال وار د سیستم مازاد عرضه
گردیده و کارگزاران خریدار می توانند پس از تاالر معامالت در دفاتر خود و از طریق سیستم  ،کاالی مازاد
را با همان نرخ کشف شده خریداری نمایند  .امکان حذف مازاد عرضه ،بعد از اتمام زمان معامالت آن روز
کاری تا قبل از شروع معامالت روز کاری بعد برای کارگزار فروشنده وجود دارد .
*در ادامه فرض می کنیم یــک ثانیه قبل از اتمام زمان زرد رنگ ،حجم تقاضــا برای کاالی مذکور در
قیمت  7600ریال به  1500تن افزایش یابد  .در این حالت معامله همچنان ادامه داشــته و سامانه وارد
بخش قرمز رنگ یا همان رقابت خواهد شد.
13 :34 : 59

IME

93/01/20

شنبه
پلي پروپيلن V 30 S

كل عرضه

APC-PPV30SP-80

1000

قيمت فروشنده
7600

پتروشيميشازند

كل تقاضا

قيمت خريدار

اراك
نقدي -تحويل 1393/01/24

1800

دوره زمانی قرمز :

7600
6996

1
عرضه
1000

تقاضا

1500
300

• مدت  60ثانیه
• تنها کارگزارانی می توانند وارد زمان رقابت شــوند که نرخ فروشــنده را در زمان زرد رنگ پذیرفته
باشند.
• دوره زمانی قرمز قابل توقف و یا تکرار نخواهد بود .
*مشاهده می شود که  1500تن تقاضا برای  1000تن کاال با پایه  7600ریال با هم رقابت می کنند و
 300تن تقاضای موجود در بازار که نرخ  7600ریال را در دوره زمانی زرد رنگ نپذیرفته اند ،نمی توانند
در دوره رقابت پیشنهاد نرخ ارائه دهند.

www.ime.co.ir
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13 :35 :00

IME

93/01/20

پلي پروپيلن V 30 S

كل عرضه

APC-PPV30SP-80

1000

قيمت فروشنده
7600

پتروشيميشازند

كل تقاضا

قيمت خريدار

اراك
نقدي -تحويل 1393/01/24

1800

7600
6998

60
عرضه
1000

تقاضا

1500
300

درزمان رقابت ،کارگزارانی که نرخ فروشــنده را در دوره حراج پذیرفته اند ،می توانند رقابت کرده و با
وارد کردن قیمت های مختلف در این بازه زمانی  ،خریدار محصول مورد نظر باشند.
*همانطورکهمالحظهمیشوددرثانیه،10یکتقاضای 40تنینرخ 7777ریالراپیشنهاددادهاست

13 :35 :50

IME

93/01/20

شنبه
پلي پروپيلن V 30 S

كل عرضه

APC-PPV30SP-80

1000

قيمت فروشنده
7600

پتروشيميشازند

كل تقاضا

قيمت خريدار
7777

اراك
نقدي -تحويل 1393/01/24

1800

7771
7695
7679

زمان آبی

10
عرضه
1000

تقاضا

40
500
460
500

پس از اتمام دوره قرمز رنگ  ،ســامانه وارد دوره آبی رنگ می شــود  .در این زمان هیچ کدام از طرفین
معامله اجازه هیچگونه تغییری را ندارد و تنها ناظر تاالر ،صحت و ســقم معامله را تأیید و دستور قطعي
شدن معامله را صادر می کند و در صورت بروز مشکل  ،معامله را در حالت تصمیم گیری قرار می دهد.
www.ime.co.ir
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تخصیص کاال از طریق سیستم بورس
13 :36 :54

IME

93/01/20

شنبه
پلي پروپيلن V 30 S

كل عرضه

APC-PPV30SP-80

1000

قيمت فروشنده
7600

پتروشيميشازند

كل تقاضا

قيمت خريدار

اراك
نقدي -تحويل 1393/01/24

7777
1800

7771
7695
7679

54
عرضه
1000

تقاضا

40
500
460
500

نحوه اولویت بندی سفارشات به صورت زیر است :
 -1سفارش با قیمت باالتر
 -2سفارشات هم قیمت ،با زمان ثبت سریعتر
نکته  :در صورتی که کارگزار عرضــه کننده و یک کارگزار دیگر برای یــک کاال در دوره رقابت ،نرخی
مشابه را وارد نمایند ،کاال به کارگزار غیر عرضه کننده تعلق خواهد گرفت .
هنگامي که دوره قرمز تمام شد ،جدولی در سامانه معامالتی ایجاد می شود و سفارشات ابتدا با اولویت
نرخ ،مرتب و پس از آن سفارشات هم نرخ با اولویت زمانی مرتب می شوند .
معامالت قطعی شده مثال فوق به شرح زیرا ست :
 40 -1تن کاال با نرخ  7777ریال
 500 -2تن کاال با نرخ  7771ریال
 460 -3تن کاال با نرخ  7695ریال
( روش تســهیم به نســبت :در صورتی که برای کاالیی محدودیت نوســان قیمت وجود داشته باشد
وتقاضایی که سقف قیمت را پذیرفته اند بیشتر از میزان کل عرضه ی کاال باشد  ،کاال در زمان آبی توسط
سیستم معامالت ،بین کارگزاران واجد شرایط به روش تسهیــم به نسبــت توزیع می شود).

www.ime.co.ir
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روند تخصیص کاال از سوی کارگزار طبق آئین نامه اتاق پایاپای و تاالر معامالت :

• هر کاال مطابق نرخ اعالمی خریدار در سفارش خرید  ،تخصیص می یابد .
• در نرخ های مساوی اولویت با مشــتریانی است که پیش پرداخت و دســتور خرید خود را زودتر به
کارگزار ارسال نموده است.
نکته  :تغییر نام تخصیص خالف مقررات است و همچنین در صورتی که کارگزاری کاالیی را خریداری
نماید و تا پایان همــان روز کاال را تخصیص ندهد ،مرتکب تخلف آئین نامه ای شــده و نماد وی تا تعیین
تکلیف نهایی متوقف می شود .

نحوه انجام تسویه

مراحل بعد از تاالر معامالت
• صدور صورتحساب
• پرداخت صورتحساب در موعد مقرر
• تسویه اسنادی و مالی قرارداد در اتاق پایاپای شرکت بورس کاالی ایران
• صدور درخواست ثبت سفارش از سوی کارگزار خریدار
• صدور ثبت سفارش از سوی کارگزار فروشنده
• صدور حواله کاال از سوی فروشنده

صورت حساب خريد

پس از تخصیص کاال کارگزار موظف اســت صورتحســاب خرید را بــه خریدار تحویــل نماید .این
صورتحساب شامل موارد زیر است:
 -1ارزش ریالی کاال براساس قیمت خریداری شده در تاالر -2 ،کارمزد کارگزاری  -3 ،کارمزد بورس
کاال -4 ،کارمزد سازمان بورس و اوراق بهادار -5 ،اعمال پیش پرداخت خریدار  :حداقل  10درصد ارزش
کل معامله ،به عنوان بستانکاری در صورت حساب وجوه فوق باید به حساب ثبت سفارش واریز گردد .

www.ime.co.ir
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 -6مالیات بر ارزش افزوده :براساس درصد تعیین شده در هر سال که طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده
خریدار باید به حســاب فروشــنده واریز نماید( .نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ســال 1393هشت
درصد می باشد).
کارمزد همه کاالها به غیر از کاالهای گروه کشاورزی(مبالغ به ریال)
عنوان

ضریب
(سهم خریدار)

سقف مبلغ
(سهم خریدار)

ضریب
(سهم فروشنده)

سقف مبلغ
(سهم فروشنده)

ضریب کل
(سهم دوسر)

سقف مبلغ
(سهم دوسر)

کارمزد
سازمان بورس

0/00032

80.000.000

0/00048

120.000.000

0/0008

200.000.000

کارمزد شرکت
بورس کاال

0/0005

100.000.000

0/0005

100.000.000

0/001

200.000.000

کارمزد کارگزار

0/0018

100.000.000

0/0018

100.000.000

0/0036

200.000.000

جمع

0/00262

280.000.000

0/00278

320.000.000

0/0054

600.000.000

کارمزد کاالهای گروه کشاورزی (مبالغ به ریال)
عنوان

ضریب
(سهم خریدار)

سقف مبلغ
(سهم خریدار)

ضریب
(سهم فروشنده)

سقف مبلغ
(سهم فروشنده)

ضریب کل
(سهم دوسر)

سقف مبلغ
(سهم دوسر)

کارمزد
سازمان بورس

0/00032

80.000.000

0/00048

120.000.000

0/0008

200.000.000

کارمزد شرکت
بورس کاال

0/0005

100.000.000

0/0005

100.000.000

0/001

200.000.000

کارمزد کارگزار

0/00225

100.000.000

0/00225

100.000.000

0/0045

200.000.000

جمع

0/00307

280.000.000

0/00223

320.000.000

0/0063

600.000.000

فرآیند های پیش از تسویه

پس از انعقاد قرارداد در تاالر ،کارگزار خریدار اقدام به خرید جهت مشــتری می نماید .کارگزار موظف
است محصوالت خریداری شده را جهت تخصیص اسامی بابت قراردادها تا ساعت  18همان روز ثبت کند.
پس از تخصیص ،کارگزار خریدار ،اعالمیه خرید را برای مشــتری ارســال می کند و مشتری با توجه
به صورتحساب ،مبلغ تعیین شده را با کد شناسه معین به حســاب عملیاتی اتاق پایاپای واریز می کند و
کارگزار خریدار صورتحساب خرید کارگزاری ،فیش واریزی و کلیه مدارک جهت تسویه را به اتاق پایاپای
www.ime.co.ir
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تحویل می نماید .تمام واریزها با کد شناسه معین که این شناسه شــامل مشخصات کارگزار خریدار،
شماره قرارداد و شــماره جزء می باشد قابل کنترل اســت که این واریزی به صورت اتوماتیک در قرارداد
مربوطه قرار می گیرد و کارگزار خریدار فقط با انتخاب نوع تسویه (نقدی ،اعتباری یا فسخ) قرارداد مربوطه
را از طریق سیستم به اتاق پایاپای ارسال می کند و کارشناســان اتاق پایاپای با اعمال کنترل های الزم،
اقدام به تسویه قرارداد مورد نظر می نمایند.

انواع تسویه

روش های تسویه معامالت به شرح زیر می باشد:
 -1نقدی  :در این روش وجه قرارداد ظرف مهلت تســویه به صورت نقدی توسط کارگزار خریدار به
حساب عملیاتی واریز می گرددواسناد از طریق سامانه تسویه به اتاق پایاپای ارسال می شود (تسویه نقدی
در حال حاضر به صورت غیر حضوری امکان پذیر می باشد).
 -2اعتباری  :در این روش ،ظرف مهلت تسویه ،سند تسویه اعتباری طبق فرمت شرکت از طریق سامانه
تسویه  ،تولید و به تایید فروشنده و کارگزار فروشنده رســیده و به همراه سایر مستندات الزم توسط کارگزار
خریداربهاتاقپایاپایارائهمیشود.درسندتسویهاعتباریفروشندهبهدریافتثمنمعاملهاقرارمیکند.
تبصره :1در تســویه معامالت به هر یک از روش های فوق ،کارمزدها ،مالیات های متعلقه و خسارت
های تعیین شده باید به صورت نقدی و طی مهلت های مقرر به حساب اتاق پایاپای واریز شود.
تبصره :2در معامالتی که به صورت اعتباری تسویه می شود ،کارگزار خریدار کلیه کارمزدهای مصوب
دو طرف معامله را جهت تسویه معامله پرداخت می نمایدو کارگزار فروشنده مکلف است سهم فروشنده از
کارمزدهای معامله مذکور را حداکثر ظرف مدت  10روز تقویمی از زمان
تسویه به کارگزار خریدار پرداخت نماید.
تبصره :3ارائه ســند تســویه اعتباری به اتاق پایاپــای به منزله
تایید تســویه و احراز
اسناد مربوطه توسط
فروشنده و همچنین
کارگزاران خریدار و
فروشنده می باشد.
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مهلت تسویه :

مهلت تسویه ســه روز کاری بعد از روز انجام معامله به اضافه ی  7روز تقویمی با پرداخت جرایم (برای
کاالهای داخلی ) می باشد .زمان بندی انجام امور تسویه طی مهلت تسویه بر اساس مصوبه هیات مدیره
بورس کاال تعیین می گردد.

مدارک مورد نیاز برای تسویه نقدی

فیش واریزی  -صورتحســاب خرید صادره توســط کارگزار – فیش مالیات بر ارزش افزوده  +جرایم
احتمالی

مدارک مورد نیاز برای تسویه اعتباری

فرم تکمیل شده ی تسویه ی اعتباری ( ممهور به مهر و امضای فروشنده  ،کارگزار فروشنده و کارگزار
خریدار) +فیش واریز دو سر کارمزد ها و جرایم احتمالی  +صورت حساب خرید.

انتقال وجوه

پس از واریز وجوه به حســاب اتاق پایاپای و تسویه قرارداد  ،اســنادی مبنی بر انتقال وجه مربوطه به
هر بخش از سوی اتاق پایاپای صادر و توســط بانک عامل تأیید می گردد  .این اسناد مبین آن هستند که
کارمزد خرید به حساب کارگزار خریدار و کارمزد فروش به حساب کارگزار فروشنده و کارمزد سهم شرکت
بورس کاال و سازمان بورس اوراق بهادار در حساب هایشان اعمال شده است .همچنین اصل وجه کاال پس
از کسر کارمزد فروش به حساب فروشنده واریز شده ا ست .
مالک تسویه واریز وجوه توسط خریدار نبوده بلکه انتقال وجه و انجام تسویه و اخذ تایید نسخه نهایی
توسط کارگزار از سیستم کارگزاری می باشد.
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جرایم تأخیر در تسويه

در صورتی که انجام امور تســویه با تاخیر و حداکثر تا  7روز تقویمی پس از مهلت تســویه انجام
شود ،کارگزار خریدار به ازای هر روز تقویمی تاخیر موظف به پرداخت  0/25درصد ارزش معامله
می باشد .این مبلغ باید در هنگام تسویه باید به صورت یکجا به حساب بستانکاران موقت شرکت
به نفع فروشــنده واریز شود .پرداخت این وجه به فروشــنده ،از طریق کارگزار فروشنده و پس از
کسر تعهدات فروشنده در مقابل اتاق پایاپای صورت می گیرد.
مبنای محاسبه جرایم تاخیر ذکر شده زمان و تاریخی است که اعالمیه تسویه وجوه توسط اتاق پایاپای
صادر شده است.
چنانچه کارگزار خریدار تا پایان  7روز تقویمی پس از مهلت تســویه ،امور تسویه را انجام ندهد معامله وی
منفسخگردیده و کارگزار خریدار مکلف است 5درصد ارزش معامله را به عنوان خسارت انفساخ به همراه سایر
هزینه های مصوب شامل دو ســر کارمزد بورس ،کارمزد کارگزار فروشنده ،دو سر کارمزد تسویه و دو سر حق
نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت نماید .خسارت انفساخ معامله باید حداکثر یک روز کاری پس از
اعالم اتاق پایاپای و به صورت یکجا به نفع فروشنده و به حساب بستانکاران موقت شرکت واریز شود .در صورت
پرداخت جریمه های تاخیر معامله قبل از زمان انفســاخ ،کارگزار خریدار باید مابه التفاوت خسارت انفساخ و
خسارتتاخیرپرداختشدهرابهحساببستانکارانموقتپرداختنماید.پرداختخسارتانفساخبهفروشنده
از طریق کارگزار فروشنده و پس از کسر تعهدات فروشنده در مقابل اتاق پایاپای صورت می گیرد.
پرداخت خسارت های ذکر شده و سایر هزینه های مصوب در موارد فوق توسط کارگزار خریدار ،از محل
پیش پرداخت خریداران پرداخت می گردد که در صورت عدم دریافت پیش پرداخت از خریداران ،کارگزار
خریدار راسا مکلف به پرداخت خسارت ها و ســایر هزینه های مصوب می باشد .به هر ترتیب مسئولیت
واریز وجوه یاد شده به عهده کارگزار خریدار می باشد.
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صدور درخواست حواله

• پس از تسویه قرارداد  ،کارگزار خریدار موظف اســت ظرف مدت یک روز کاری مشخصات خریدار و
کاالی خریداری شده را به انضمام فیش مالیات برا رزش افزوده  ،برای کارگزار فروشنده ارسال نماید .

اعالم مشخصات به فروشنده کاال

• کارگزار فروشنده موظف است پس از دریافت درخواست ثبت سفارش از کارگزار خریدار  ،نسبت به
صدور ثبت سفارش قرارداد اقدام نموده و فروشنده را بدینوسیله در جریان امور تسویه ،قرار دهد .

مهلت تحویل کاال از سوی فروشنده

تحویل کاالی موضوع قراردادهای نقد ،نسیه و ســلف طبق زمان تحویل اعالم شده در اطالعیه عرضه
توسط کارگزار فروشنده انجام می گیرد .حداکثر زمان تحویل به شرح ذیل می باشد:
 -1در قراردادهای نقدی و نسیه حداکثر تا سه روز کاری پس از مهلت تسویه ،در صورتی که انجام امور
تسویه با تاخیر صورت پذیرد ،به میزان روزهای تاخیر به این مهلت اضافه می شود.
 -2در قراردادهای سلف با سررسید کمتر از  30روز حداکثر تا  5روز تقویمی پس از سررسید تحویل
 -3در قراردادهای سلف با سررسید  30روز و بیشتر حداکثر تا  15روز تقویمی پس از سررسید تحویل

جرايم تاخير در تحويل

در صورت عدم تحويل تمام يا بخشــي از كاال طبق زمان تحويل اعالمــي در اطالعيه عرضه  ،خريدار
ميتواند در خواست مكتوب خود را به همراه اســناد مثبته مبني بر تاخير در تحويل كاال به اتاق پاياپاي
ارائه نموده و بر اساس آن درخواست تحويل با تاخير يا فسخ بخش تحويل نشده قرارداد را بنمايد .خسارت
فسخ موضوع اين ماده عبارت است از  5درصد ارزش كاالي تحويل نشده به قيمت معامله به عالوه 0/25
درصد مبالغ تحويل نشــده به صورت روزشــمار و به ازاي روزهاي بين زمان واريز وجه معامله به حساب
فروشنده يا كارگزاري وي تا بازپرداخت مبلغ مقادير تحويل نشده از سوي كارگزار فروشنده مي باشد.

ذینفعجرایم

مطابق آئین نامه پایاپای ،کلیه جرایم اخذ شــده که دلیل آن تأخیر در تسویه یا تأخیر در تحویل کاال
باشــد ،تماماً به نفع فروشــنده یا خریدار کاال بوده و کارگزار  ،بورس كاالي ايران و سازمان بورس و اوراق
بهادار از آن انتفاعی نخواهند داشت .
www.ime.co.ir

لیست كارگزاران فعال درشركت بورسكاالي ايران
ردیف

نامکارگزاری

مدیرعامل

تلفن

نمابر

نوعفعالیت

1

آبان

مصطفیحقیقیمهمانداری

88497579-80

88942144

فلزات،آتی،مشاورپذیرش

2

آپادانا

غالمحسینآرمات

88227095-8

88227096

پتروشیمی ،فلزات  ،کشاورزی  ،مشاور پذیرش

3

آتی ساز بازار

حامدمهرجو

88383604-09

88383604-09

پتروشیمی ،مشاور پذیرش  ،فلزات

4

آرادایرانیان

عبدالهسالم

42718000

42718000

فلزات،پتروشیمی،کشاورزی،آتی،مشاورپذیرش

5

آرمان تدبیر نقش جهان

بهادرشمس

66974205-6

66974205-6

پتروشیمی  ،مشاور پذیرش ،آتی

6

آرمون بورس

صادقعجمی

88706568-9

88718879

فلزات،پتروشیمی،کشاورزی،سیمان

7

آفتابدرخشانخاورمیانه

محمدعیسیخانی

88497582-6

88497587

پتروشیمی،کشاورزی،فلزات

8

آگاه

عباساسپید

82154600-4

88932426

فلزات،پتروشیمی،کشاورزی،مشاورپذیرش
،سیمان،آتی

9

اردیبهشتایرانیان

حسنقاسمی

88226526-30

88226531

فلزات،پتروشیمی،کشاورزی،سیمان،آتی،مشاور
پذیرش

10

ارگ هومن

محسنعباسلو

88941441

89787114

فلزات،مشاورپذیرش

11

اطمینانسهم

حسینایزدی

88942414

88943541

پتروشیمی،آتی

12

امینآوید

محسنشهیدی

88226951-3

88226950

فلزات  ،آتی  ،مشاور پذیرش

13

امینسهم

مسعودخواصصفت

66726227

66726284

فلزات

14

ایساتیسپویا

محمدرضامظفری

88940080

88940034

پتروشیمی،آتی،مشاورپذیرش

15

بازارسهام

ملکمحمدیحیائیان

22254127-9
داخلی204

22220428

پتروشیمی،کشاورزی،فلزات

16

بانکاقتصادنوین

نصرالهبرزنی

88226546-50

88226545

فلزات،پتروشیمی،کشاورزی،سیمان،آتی

17

بانکپاسارگاد

مصطفیحاجیحسینی

88947136-8

88946455

فلزات،پتروشیمی،کشاورزی،سیمان،آتی،مشاورپذیرش

18

بانکتات

فردین آقا بزرگی

88226793-6

88226798

فلزات  ،کشاورزی،آتی ،مشاور پذیرش

19

بانکتجارت

احسانمرادی

88934644

88934644

فلزات ،پتروشیمی  ،سیمان  ،کشاورزی ،مشاور
پذیرش،آتی

20

بانکتوسعهصادرات

سید رضا علوی

88349524

88349525

فلزات ،پتروشیمی  ،سیمان  ،کشاورزی ،مشاور
پذیرش،آتی

21

بانک رفاه کارگران

ناصرشریعتی

88227120-3

88227120-3

کشاورزی،پتروشیمی،آتی،مشاورپذیرش،فلزات

22

بانکسامان

حمیدرضامهرآور

88648950-2

88774689

آتی،فلزات،سیمان،مشاورپذیرش،پتروشیمی

23

بانکسپه

مهردادنعمتی

88556423-4

88556416

فلزات،پتروشیمی،کشاورزی،مشاورپذیرش
،سیمان،آتی

24

بانکصادرات

حیدرسلیتی

88383625-30

88941531

فلزات،پتروشیمی،کشاورزی،مشاورپذیرش
،سیمان،آتی

25

بانک صنعت و معدن

میثمکریمی

88932434

88932632

فلزات،پتروشیمی،کشاورزی،مشاورپذیرش
،سیمان،آتی

26

بانککارآفرین

سیدهلیالمجیدی
زاویه(سرپرست)

88227981-5

88227982

فلزات،پتروشیمی،آتی،کشاورزی،مشاورپذیرش
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ردیف

نامکارگزاری

مدیرعامل

تلفن

نمابر

نوعفعالیت

27

بانککشاورزی

وحیدرجبیان

88383681-4

88383685-6

فلزات،پتروشیمی،کشاورزی،مشاورپذیرش
،سیمان،آتی

28

بانکمسکن

محمد

88383681-4

88383685-6

فلزات،پتروشیمی،کشاورزی،مشاورپذیرش
،سیمان،آتی

29

بانکملت

عباسنیکچری

88715679

88719869

فلزات،مشاورپذیرش،آتی،پتروشیمی،سیمان

30

بانک ملی ایران

علیروحی

88383634-7

89788176

فلزات،پتروشیمی،کشاورزی،مشاورپذیرش
،سیمان،آتی

31

باهنر

غالمرضاموسیخانی

66704135

66704417

فلزات،پتروشیمی،کشاورزی،مشاورپذیرش
،سیمان،آتی

32

برهانسهند

مجتبی

88425242-3

88474019

پتروشیمی

33

بورس ابراز

سیدعلیمحمودی

88946452-3

88946453

پتروشیمی

34

بورس بیمه ایران

محمداصولیان

88894674-6

88894674-6

فلزات،پتروشیمی،کشاورزی،سیمان،مشاورپذیرش
 ،آتی

35

بورسیران

محمدرضاامیری

88317605

88810329

فلزات،پتروشیمی،کشاورزی،سیمان،آتی

36

بهمن

سیاوشوکیلی

83326

88724241

فلزات،پتروشیمی،کشاورزی،مشاورپذیرش
،سیمان،آتی

37

بهینپویا

نادرجزایری

88556944

88720261

فلزات  ،کشاورزی

38

پارس ایده بنیان

فرزادهیبتی

88228395-99

88226181

فلزات،پتروشیمی،کشاورزی،مشاورپذیرش
،سیمان،آتی

39

پارس نمود گر

اسماعیلمیرزاییقمی

88497512-4

88497515

فلزات،پتروشیمی،کشاورزی،مشاورپذیرش
،سیمان،آتی

40

پارسیان

سیدابراهیمعنایت

88948229-34

88949743

فلزات،پتروشیمی،کشاورزی،آتی

41

پگاه یاوران نوین

محمدخانزاده

88903445

88905578

پتروشیمی،کشاورزی،فلزات

42

پیشگامانبهپرور

عاطفهحقیقینیا

88497540-4

88497544

پتروشیمی ،کشاورزی ،آتی ،فلزات ،مشاور پذیرش

43

تامینسرمایهنوین

ساسان اله قلی

63419000

63419333

فلزات،پتروشیمی،کشاورزی،مشاورپذیرش
،سیمان،آتی

44

تدبیرگرانفردا

مجیدعشقی

88949746

88949746

پتروشیمی،آتی،مشاورپذیرش

45

توازن بازار

عبدالحمیدکاشانیخطیب

88383563-5

88383562

فلزات،پتروشیمی،سیمان

46

توسعهاندیشهدانا

محمدحسنشمسی

22622630

26602046

فلزات،آتی،پتروشیمی

47

توسعهسرمایهدنیا

حسنعلیبشارتاحسانی

88933095-8

88932603

فلزات،پتروشیمی،کشاورزی،مشاورپذیرش،
سیمان  ،آتی

48

توسعه فردا

بهمن

88383646-50

88383646

فلزات ،پتروشیمی ،کشاورزی ،مشاور پذیرش ،
سیمان،آتی

49

توسعهکشاورزی

محمد رضا گرامی پور

88917458-9

88917457

کشاورزی،آتی،پتروشیمی،مشاورپذیرش

50

حافظ

محمداقبالنیا

88383646-50

88383646

فلزات،پتروشیمی،کشاورزی،مشاورپذیرش
،سیمان،آتی

51

خبرگانسهام

امیرحسینارضاء

88383675-8

88383674

فلزات،پتروشیمی،مشاورپذیرش،سیمان،آتی

52

خوشهچین

حسن رضایی پور

88228411-16

88228412

پتروشیمی،کشاورزی،آتی،مشاورپذیرش
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ردیف

نامکارگزاری

مدیرعامل

تلفن

نمابر

نوعفعالیت

53

راهنمایسرمایهگذاران

شاهرخبدیعی

 08و 88912402

88852953

فلزات،پتروشیمی،کشاورزی،مشاورپذیرش
،سیمان،آتی

54

رضوی

کمالخانزاده

88383667-70

88383671-2

فلزات ،پتروشیمی ،کشاورزی ،مشاور پذیرش ،آتی

55

سپهرباستان

محمدحسنابراهیمی

88497624-6

88497627-8

فلزات،پتروشیمی،مشاورپذیرش،سیمان،آتی

56

ستارهجنوب

یوسفحاجیباقری

88383576-8

88383579

فلزات،پتروشیمی،مشاورپذیرش،سیمان،آتی

57

سرمایه و دانش

علی گشاده فکر

88499141-3

88499140

فلزات،پتروشیمی،کشاورزی،سیمان،آتی،مشاورپذیرش

58

سهامپژوهانشایان

محمدابراهیمقربانیفرید

55484231

55480862

پتروشیمی

59

سهمآشنا

شهریارشهمیری

88383639-43

88383644

فلزات،پتروشیمی،کشاورزی،مشاورپذیرش
،سیمان،آتی

60

سی ولکس کاال

محمد رضا الهی فرد

88383585-8

88918499

فلزات،پتروشیمی،کشاورزی،مشاورپذیرش
،سیمان،آتی

61

سیمابگون

داود معمار زاده

88227378

88226596

فلزات ،پتروشیمی  ،مشاور پذیرش ،سیمان
،آتی،کشاورزی

62

سینا

محمد رشیدی زاده

88659982-5

88659982-5

پتروشیمی،کشاورزی،آتی،مشاورپذیرش

63

شهر

هاشم بوذرجمهر

88228130-40

88226596

فلزات،پتروشیمی،کشاورزی،سیمان،آتی،مشاور
پذیرش

64

صباجهاد

سیدوحیدوحیدی

63486000

66485241

فلزات،پتروشیمی،کشاورزی،سیمان،آتی،مشاور
پذیرش

65

فارابی

رحمان بابا زاده

88941510

88942954

فلزات،پتروشیمی،کشاورزی،سیمان،آتی،مشاور
پذیرش

66

فوالدمبنا

حامدشادکام

88383611-7

88383616

فلزات،پتروشیمی،سیمان،آتی

67

کاالیخاورمیانه

محمدحسن

88735142

88736298

کشاورزی

68

کشاورزیکاالسپهر

بیژنباصری

88497547-51

88497552

کشاورزی،پتروشیمی

69

مبینسرمایه

محمدعلیشریفینیا

88383128-33

88383528

فلزات،پتروشیمی،کشاورزی،سیمان،آتی،مشاور
پذیرش

70

مدبرآسیا

علیبشیرپور

88735142

88735142

کشاورزی

71

مشاورانسهام

علییارصالحی

88497568-71

88497571

فلزات،پتروشیمی

72

مفید

هادیمهری

87222

87227

فلزات،پتروشیمی،کشاورزی،مشاورپذیرش
،سیمان،آتی

73

مهرآفرین

اسماعیلفوادیان

88104340-42

88723717

فلزات،پتروشیمی،کشاورزی،مشاورپذیرش
،سیمان،آتی

74

مهراقتصادایرانیان

جوادعبادی

42919000

42919105

آتی

75

نمادشاهدان

علیرضا زبردست نجار

88920126-7

88893933

فلزات،پتروشیمی،آتی،مشاورپذیرش،کشاورزی
،سیمان

76

نو اندیشان بازار سرمایه

عبدالهعینی

88227695-7

88226394

پتروشیمی،فلزات،آتی،مشاورپذیرش

77

نهایتنگر

فرهاد عبداله زاده

88383590-93

88383590-93

فلزات،پتروشیمی،کشاورزی،سیمان،آتی،مشاور
پذیرش

www.ime.co.ir

