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قرارداد آتی قراردادی اســت كه فروشنده بر اساس آن متعهد می شود 
در سررسید معین ، مقدار معینی از كاالی مشخص را به قیمتی كه االن 
تعیین می كنند، بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می شود 
آن كاال را بــا آن مشــخصات، خریداری كند. در ایــن قراردادها، برای 
جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شــرط 
ضمن عقد متعهد می شــوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق 
پایاپای بگذارند و متعهد می شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه 
تضمین را تعدیل كنند و اتاق پایاپای بــورس كاال از طرف آنان وكالت 
دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را 
بــه عنوان اباحه تصرف در اختیار طرف دیگر معامله قرار دهد و او حق 

استفاده از آن را خواهد داشت تا در سر رسید با هم تسویه كنند.

قرارداد آیت چیست؟
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برخی اصطالحات رایج
 دارایی پایه  «

اصطالحًا در قراردادهای آتی، كاال یا آن دارایی كه قرارداد آتی بر روی 
آن منتشــر می شــود را دارایی پایه می گویند. معمــواًل در بورس های 
كاالیی دنیا بر روی دارایی های مختلفی از جمله محصوالت كشاورزی، 
انواع فلزات، انواع فراورده های نفتی و سایر محصوالت به عنوان قرارداد 
آتی منتشــر می شــود و به عنوان دارایی پایه قراردادهای آتی مطرح 

می شوند.

 موقعیت تعهدی فروش «
اصطالحًا گفته می شود كسی كه در بورس، قرارداد آتی را به فروش می 
رساند و خود را به تحویل دادن دارایی پایه بر اساس ضوابط استاندارد 
بــورس در تاریخ معینی در آینده متعهد مــی كند، موقعیت فروش یا 
موقعیت تعهدی فروش اختیار كرده است. اگر این فرد تا تاریخ سررسید 
قرارداد این موقعیت را حفظ كند ضرورتًا باید دارایی پایه را تحویل دهد. 

 موقعیت تعهدی خرید «
همچنین، فردی كه در بورس قرارداد آتی را می خرد و خود را متعهد به 
خرید دارایی پایه بر اساس ضوابط استاندارد بورس در تاریخ معینی می 
نماید، اصطالحًا موقعیت خرید یا موقعیت تعهدی خرید اختیار كرده 
است و اگر تا تاریخ سررسید قرارداد این موضع را حفظ  كند ضرورتًا باید 

دارایی پایه را خریداری كند. 

 سررسید قرارداد «
تاریخ سررسید قراردادهای آتی بر روی یک كاال به صورت استاندارد و 
مشخص توسط بورس تعیین می شود و فقط برای سررسیدهای معینی 
كه تعیین می شود امکان انجام معامالت آتی وجود دارد؛ مثاًل در بورس 
كاال ، امکان  راه اندازی      قراردادهای آتی سکه طال در  سررسید  تمامی  

ماه های سال  به تشخیص بورس   وجود دارد .

http://abcbourse.ir/


مقدمه ای بر قراردادهای آتـی 6

بورس معامالت آتی مکانی معین برای خریداران و فروشندگان است كه 
از طریق سامانه الکترونیکی دارای استاندارد بورس، معامالت آتی انجام 
می شود و این معامالت برای همه شــركت كنندگان در بازار به صورت 

عادالنه عرضه می شود. 
كارگزاران سفارشات مشتریان را از  طریق روش های ابالغ شده توسط 
بورس در سامانه معامالتی قراردادهای آتی  قرار می دهند.  معامالت 
ثبت شده  بر اساس اولویت های قیمتی و  در صورت تساوی بودن قیمت 

ها بر اساس اولویت زمانی انجام می شود.
بورس ها خود رأســًا حق معامله ندارند و نمی توانند مشــتریان را وادار 
به معامله نمایند. مســئولیت بورس ها ایجاد بازاری منسجم و شفاف 
جهت كشــف قیمت ها و انجام معامالت به صورت عادالنه است.  تمام 
بورس های دنیا توســط مقام ناظــر كنترل و اداره می شــوند. چنانچه 
اعضای معامله گر بورس مقررات را نادیده بگیرند مشــمول جریمه و یا 

ممنوع المعامله می گردند.

بورس های فعال در معامالت قراردادهای  
آیت کاال چه خدمایت را ارائه یم کنند؟

 اندازه قرارداد «
در قراردادهای آتی اندازه هر قرارداد توســط بورس تعیین می شــود و 
ســرمایه گذاران فقط می توانند مضرب های صحیحــی از این مقدار را 
مورد معامله قرار دهند. به طور مثال در قراردادهای آتی ســکه طالی 
بورس كاال،  اندازه قرارداد10 عدد ســکه طالی بهــار آزادی طرح  امام 
خمینی)ره( می باشد. تمامی ویژگی های مورد نظر یک قرارداد آتی در 
قالب مستندی به نام مشخصات قرارداد توسط بورس به اطالع عموم 
می رســد.؛    برای  نمونه   مشخصات  قرارداد آتی سکه طال در انتهای 

بروشور آورده شده است 
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 با توجه به اینکــه اولین معامالت قراردادهای آتــی در دنیا به صورت 
اســتاندارد در بورس های كاالیی انجام شــده اســت. در كشــور ما نیز 
معامالت اولین قرارداد آتی در بورس كاالی ایران با راه اندازی قرارداد 
آتی بر روی شــمش طالی یک اونســی )كه در تاریخ 1387/4/1 مورد 
پذیرش قرار گرفته بود( از تاریخ 1387/12/3 آغاز شد. اما با راه اندازی 
قراردادهای آتی بر روی سکه طالی بهار آزادی و آغاز  معامالت آن در 
تاریــخ 1387/9/5، هم اكنون تقریبا تمــام معامالت آتی بورس كاال به 
قراردادهای ســکه طالی بهار آزادی طرح امام خمینی)ره( اختصاص 
پیدا كرده است كه روز به روز نیز بر متقاضیان حضور در این بازار افزوده 

می  شود.
  نگاهی به آمار معامالت قراردادهای آتی در بورس كاالی ایران نشــان 
می دهد،  طی ســال 94 تعداد یــک میلیون و 696 هزار قــرارداد آتی 
ســکه طال به ارزش 166 هزار  میلیارد ریال در بورس كاالی ایران مورد 

دادوستد قرار گرفته است. 

جدول 1 : قراردادهای آیت پذیرش شده در بورس کاالی ایران از آغاز تا کنون «

اولین روز معامالیتتاریخ پذیرشدارایی پایه
1387/3/121387/4/1شمش طال ) 1 اونسی(1
-1387/5/22کاتد مس2
1387/6/21387/6/25مفتول مس )1 تنی(3
1387/8/21387/9/5سکه طال4
1388/9/17-مفتول مس ) 5 تنی(5
1389/5/191389/8/18شمش طال ) 10 اونسی(6
1392/6/291393/2/28زیره سبز7
1392/12/191394/3/16  کنجاله سویا8

معامالت آیت در بورس کاالی ایران

http://abcbourse.ir/


مقدمه ای بر قراردادهای آتـی 8

نگاهی به مزایای معامالت آیت

1( مهم ترین مزیت قراردادهای آتی خاصیت پوشش ریسک آن است. 
پوشش ریســک به معنای اتخاذ موقعیتی در بازار اســت كه هدف از آن 
حداقل نمودن یا از بین بردن ریســک )ناخواســته( ناشــی از نوسانات و 
تغییرات قیمت اســت. به عنوان مثال یک تولید كننده عمده یا مصرف 
كننده عمده برای از بین بردن نا اطمینانی و ریســکی كه در مورد قیمت 
آینده محصوالت خود با آن مواجه است، می تواند به راحتی با اتخاذ یک 
موقعیت فروش یا خرید در قالب یک معامله آتی با قیمت مطلوب برای 

زمان نیاز نسبت به نوسان قیمت ها خود را در آینده بیمه كند.
2( تضمین معامالت توســط اتاق پایاپای بورس؛ اتاق پایاپای هر بورس 
نقش مهمی را جهت تضمین عملکرد مالی قراردادهای آتی معامله شده 
ایفا می كند و به عنوان پشتوانه قابل اطمینان برای طرفین معامله می باشد.
3( هزینه اندک معامالت: معامالت قراردادهای آتی نسبت به معامالت 
نقدی از هزینه معامالتی كمتری برخوردار بوده و مطالعات نشان می دهد 
كه معامالت آتی هزینه ای معادل 0/1 درصد هزینه معامالت نقدی را دارد.
4( استفاده از اهرم مالی: معامالت قراردادهای آتی در برگیرنده ریسک 
باالیی بوده و به معامله گران فرصت بدست آوردن سود زیادی را می دهد 
به طوری كه معامله گر با یک سپرده اولیه اندک می تواند معادل كل ارزش 

دارایی تعهد شده، كسب سود یا زیان نماید.
5( نقد شوندگی باالی معامالت: در قراردادهای آتی برای اینکه سرمایه 
گذار قادر به فروش قرارداد آتی باشد. نیاز به مالکیت آن كاال یا آن دارایی 
معیــن ندارد و با عمل پیش فروش می تواند یک قرارداد آتی را در بازار به 
فروشد و در صورت نیاز به تحویل، آن را از بازار فیزیکی تهیه نماید كه این 

امر میزان نقد شوندگی معامالت را تا حد بسیار زیادی افزایش می دهد.
قبــل از انجام معامله آتی باید توجه داشــت كه ایــن معامالت دارای 
ریسک اســت و مطالعه و آگاهی دقیق از دســتورالعمل های مربوطه 

بسیار ضروری می باشد. 
معامله آتی دارای ریســک های مالی بالقوه ای است و ممکن است برای 
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INVESTMENT

LEVERAGE

همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. در معامالت آتی سود و زیان خریدار و 
فروشنده متقارن است. بدین معنی كه اگر طرف دارنده موقعیت تعهدی 
خرید در این قرارداد سود كند لزومًا طرف دارنده موقعیت تعهدی فروش 
زیان می كند. ولی مسئله ای كه این ریسک را تشدید می كند اهرمی بودن 

معامالت آتی است. 

مفهوم اهرم در معامالت آیت
اصــواًل یکی از ویژگی های معامالت آتی اهرمی بودن آن هاســت و این 
ویژگی است كه ســود و زیان معامالت را در یک دوره زمانی با توجه به 
آورده اولیه سرمایه گذار بسیار باال نشان می دهد. مفهوم اهرمی  بودن را 

در قالب یک مثال واقعی می توان بازگو كرد. 
سود یا زیان واقعی هر فرد در موقعیتی كه روی قرارداد آتی اتخاذ كرده 

است، دقیقًا به اندازه تغییر قیمت آن قرارداد در روز موردنظر است. 
برای مثال فردی كه موقعیت تعهدی خرید روی قرارداد آتی سکه طال با 
سررسید  اردیبهشت ماه 96 دارد در روز 04/ 08/ 139۵ كه قیمت تسویه 
این قرارداد نسبت به روز قبل تقریبًا  200.000 ریال افزایش یافته است 
) 2 درصد افزایش قیمت نســبت به روز قبل(، دقیقًا به همین مقدار بر 
روی هر سکه سود داشته است و با توجه به اینکه هر قرارداد شامل 10 
قطعه ســکه طال است، كل سود این فرد 2.000.000ریال می باشد كه 
باید در پایان روز و در تســویه حساب روزانه به حساب او منتقل شود. 
حال سوال این است كه با توجه به این سود درصد بازده این فرد با توجه 
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به سرمایه گذاری اولیه ای كه انجام داده است ) وجه تضمین سپرده شده 
در حساب تضمین( چه قدر است. 

می دانیم كه كل ســرمایه گذاری فرد بــرای اتخاذ این موقعیت تعهدی 
همان وجه تضمین قرارداد است. اگر وجه تضمین در تاریخ مذكور 10  
میلیون ریال باشــد، در این صورت بازده ســرمایه گذاری او در این روز 
معادل تقریبًا 20 درصد خواهــد بود و این همان ویژگی اهرمی در بازار 

معامالت آتی است. 
یعنی 2 درصــد افزایش در قیمت های آتی باعث بــازده 20 درصدی 
فرد دارای موقعیت تعهدی خرید شــده است و دقیقًا به همین شکل 
اثر اهرمی باعث زیان های باال نیز می شــود. این ویژگی معامالت آتی 
هنگامی اثــر خود را بیشــتر نشــان می دهد كه بنا بــه دالیل مختلف 
نوسانات قیمت های آتی باال باشد و قیمت ها با درصدهای باال نوسان 
كنند )دقیقًا مانند مورد ذكر شده در مثال(. البته ممکن است كه مقدار 
وجه تضمین اولیه قراردادها افزایــش یابد و مثاًل به 30 درصد ارزش 
قرارداد برســد كه در ایــن صورت این ویژگــی اهرمی تا حدی كاهش 

می یابد ولی همچنان وجود دارد. 
دقیقًا به دلیل همین ماهیت اهرمی  و ریســکی بازارهای آتی است كه 
توصیه می شود افراد با سطح آشــنایی و آگاهی باال وارد این معامالت 
شــوند. به خصوص فعاالنی كه قصد پوشــش ریســک و یا آربیتراژ در 
بــازار ندارند در مورد ورود به این بازار باید بررســی بیشــتری كرده و از 
ریســک های موجود در این بازار شناخت كافی داشته باشند، لذا تمام 
ســرمایه گذاران این بــازار قبــل از ورود به بازار بیانیه ریســک را امضا 
می كنند كه حاوی اطالعات الزم در خصوص اقرار سرمایه گذار به آگاهی 
كامل از ریسک های موجود در این بازار و شناخت كافی از مکانیسم های 

معامالتی بازار است. 
 اتخاذ تصمیم معامله در این بازار نیاز به اندیشیدن در حوزه های اقتصادی 

گوناگون، توجه به عوامل اقتصادی و تحلیل های زیربنائی دارد.
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شرایط اخذ کد معامالیت قراردادهای آیت
1.  مراجعه به یکی از كارگزاران دارای مجوز معامالتی قراردادهای آتی 

در بورس كاال
2.  ارائه مدارک هویتی

3.  تکمیل و امضای فرم های درخواست كد، اقرارنامه و بیانیه ریسک 
معامالت قراردادهای آتی و معرفی اطالعات حساب های بانکی مشتری

4.  تایید مدارک مذكور توسط كارگزار و ارائه آن به بورس كاال
5.  بررسی مدارک مذكور توسط بورس كاال و صدور كد معامالتی برای 

مشتری

دارندگان كد معامالتی قراردادهای آتی جهت معامله از طریق سامانه 
معامالت برخط ملزم به داشتن شرایط ذیل می باشند؛

  شرایط صدور مجوز دستریس به سامانه معامالت بر خط  «
قراردادهای آیت

 1.  داشتن حداقل سن 18 سال
2.  داشتن حداقل دیپلم

 متقاضیان واجد شــرایط فوق، جهت اخذ مجوز دسترسی به سامانه 
معامالت بر خط قراردادهای آتی ملزم به طی مراحل ذیل می باشند؛

شرایط و فرآیند  اخذ مجوز دستریس برخط 
قراردادهای آیت
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 فرآیند اخذ مجوز دستریس به سامانه معامالت بر خط  «
قراردادهای آیت:

1.  مراجعه مشتری به كارگزار:
*  تکمیل فرم"درخواســت اخذ مجوز دسترســی به ســامانه معامالت 

برخط"
*  ارائه مدارک هویتی

*  ارائه رونوشت آخرین مدرک تحصیلی
2.  بررسی و بایگانی مدارک دریافت شده توسط كارگزار

3.  مصاحبه شــفاهی یا آزمون كتبی توسط مدیریت معامالت برخط 
جهت  ارزیابی صالحیت حرفه ای داوطلب

4.  عقد قرارداد اســتفاده از خدمات عضو جهت انجام معامالت برخط 
كاال و اوراق بهادار مبتنی بر كاال بین شركت كارگزاری و مشتری )مطابق 
پیوســت 1 دســتورالعمل اجرایی معامالت برخــط كاال و اوراق بهادار 

مبتنی بر كاال در بورس كاالی ایران(
5.  صدور نام كاربری و رمز عبور جهت دسترســی به سامانه معامالت 

برخط قراردادهای آتی توسط كارگزار برای مشتری

پس از صدور كد توســط بورس، مشتری مجاز به انجام فعالیت در بازار 
قراردادهای آتی می باشد كه فرآیند انجام معامالت در قراردادهای آتی 

به صورت زیر است:
1- واریز وجه تضمین اولیه به حساب عملیاتی

2- ارایه ســفارش خرید و یا فروش به كارگزار مربوطه و اتخاذ موقعیت 
خرید یا فروش در بازار معامالت آتی

3- انجام معامالت روزانه بر روی موقعیت معامالتی اتخاذ شده به نحوی 
كه مشتری می تواند تا زمان سررسید قرارداد به دفعات، كاال را خرید و 

فروش كرده و با توجه به نرخ های روز از سود مورد نظر بهره مند شود.

فرآیند انجام معامالت آیت
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سکه طالی تمام بهار آزادی طرح امام خمینی )ره( دارایی پایه 1
قرارداد آتی سکه طالی تمام بهار آزادی طرح امام خمینی )ره( قرارداد آتی پذیرش شده  2

10 سکه  اندازه قرارداد آتی  3
بر اساس استاندارد بانک مرکزی  استاندارد تحویل  4

تمام ماه های سال  ماه قرارداد آتی  5
حداکثر تا )5% +/-(  با توجه به قیمت تسویه روز قبل  حد نوسان قیمت روزانه  6

از تاریخ مندرج در اطالعیه معامالتی قرارداد تا 5 روز قبل از پایان ماه قرارداد دوره معامالت  7
از اولین روز کاری پس از آخرین روز معامالت تا پایان قرارداد   تاریخ تحویل  8

اتاق پایاپای بورس یا محلی که توسط بورس تعیین می گردد محل تحویل  9
5/000 ریال برای هر سکه )50/000 ریال برای هر قرارداد(   حداقل تغیر قیمت سفارش  10

تضامین اولیه با توجه به فرمول محاسباتی زیر اخذ خواهد شد که با توجه به 
آن تضامین طی زمان ثابت نبوده و به صورت پویا در حال تغییر خواهد بود. 

مبنای محاسبه وجه تضمین در این فرمول میانگین قیمت  های تسویه در کلیه 
سررسیدهای قراردادهای آتی در دارایی پایه مربوطه تعیین شده است. اگر 

وجه تضمین محاسبه شده بر اساس فرمول زیر طی 5 روز کاری متوالی بزرگتر 
یا طی 5 روز کاری متوالی کوچکتر از وجه تضمین جاری باشد، وجه تضمین باید 

بر اساس فرمول زیر تعدیل شود:
 A×([ (B×S) ]+ 1)×C×10=مبلغ وجه تضمین اولیه

A: درصد وجه تضمین اولیه، معادل 10 درصد
B: میانگین  قیمت های تسویه در کلیه سررسیدهای قراردادهای آتی دارایی 

پایه 
C: براکت تغییرات وجه تضمین ، معادل پانصد هزار ریال

S: اندازه قرارداد

وجه تضمین اولیه 11

70 درصد وجه تضمین اولیه  حداقل وجه تضمین  12
حداکثر تا 25 قرارداد حداکثر حجم هر سفارش  13

ریال برای هر سکه واحد قیمت  14
10/000 ریال بورس، 16/000 ریال کارگزار، 4/000 ریال سازمان بورس و اوراق 

بهادار و در مجموع 30/000 ریال از بابت معامله هر قرارداد 
کارمزد معامالت  15

50/000 ریال بابت هر قرارداد کارمزد تسویه و تحویل  16
روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 الی 19 و پنچ شنبه ها از ساعت 10 الی 16 

در آخرین روز معامالتی 10 الی 15 ساعات معامله 17

نماد کاال  MM ) GCMMYYعالمت اختصاری ماه قرارداد و YY سال می باشد( 18

(C×10)

مشخصات قرارداد آیت سکه
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اشخاص حقوقی: 500 موقعیت در هر نماد معامالتی و قابل افزایش تا 10 درصد 
سرمایه ثبتی شرکت و محدود به 10 درصد موقعیتهای تعهدی باز بازار در آن 

نماد معامالتی در هر زمان.
در صورتی که به دلیل کاهش موقعیتهای باز بازار در یک نماد معامالتی، مشتری 

حقوقی از سقف مجاز موقعیتهای باز تخطی نماید، در صورت پوششی نبودن 
موقعیتها، وی تا پیش از پایان جلسه معامالتی 4 روز کاری بعد فرصت دارد تا 
موقعیتهای مازاد خود را ببندد، در غیراین صورت کارگزار وی مکلف به بستن 
موقعیتهای تعهدی مازاد مشتری تا پایان جلسه معامالت روز کاری بعد خواهد 

بود.
پوششی بودن موقعیتها با یکی از موارد زیر یا هر دو آنها احراز میشود: 

1. دارنده گواهی سپرده کاالیی برای دارندگان موقعیت فروش در مجموع 
نمادهای معامالتی بازار آتی؛

2. داشتن موقعیت خرید در اختیار خرید یا فروش در اختیار فروش برای 
دارندگان موقعیت فروش در قرارداد آتی با سررسید یکسان و داشتن 

موقعیت فروش در اختیار خرید یا خرید در اختیار فروش برای دارندگان 
موقعیت خرید در قرارداد آتی با سررسید یکسان.

سقف مجاز موقعیت های 
تعهدی باز

19

2 روز کاری قبل از آخرین روز معامالتی تا 30 دقیقه پس از اتمام جلسه 
معامالتی

مهلت ارائه گواهی آمادگی 
تحویل

20

الف(  حسب مواد 41 و 42 از دستورالعمل اجرایی قرارداد آتی جریمه عدم 
ارائه گواهی آمادگی تحویل از طرف دارندگان موقعیت تعهدی باز خرید و 

فروش بمیزان یک درصد ارزش کل قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز 
معامالتی قرارداد آتی می باشد. 

ب( جریمه عدم ارائه رسید انبار از طرف مشتریان فروشنده یک درصد ارزش 
قرارداد بر اساس قیمت تسویه آخرین روز معامالتی است که به نفع خریدار 
کسر می گردد. همچنین در صورتی که قیمت بازار نقدی دارایی پایه از قیمت 

تسویه آخرین روز معامالتی بیشتر باشد تفاوت این دو نرخ به نفع مشتری 
خریدار از فروشنده اخذ می گردد.

ج( جریمه عدم واریز وجه ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه آخرین روز 
معامالتی از طرف مشتریان خریدار، یک درصد ارزش قرارداد می باشد که به 

نفع فروشنده از حساب مشتری خریدار کسر می گردد و چنانچه قیمت بازار 
نقدی دارایی پایه از قیمت تسویه آخرین روز معامالتی کمتر باشد تفاوت این 

دو نرخ به نفع مشتری فروشنده از خریدار اخذ می گردد.
د(  در تمامی موارد فوق کارمزد تسویه و تحویل هر دو سر معامله به نفع 

بورس از مشتری نکول کننده دریافت خواهد شد.  

جریمه ها

21

مبنای تحویل کاال، سکه ضرب سال 1386 می باشد. امکان تحویل کاال برای 
سکه های ضرب شده سایر سال ها به غیر از سکه ضرب سال 1386، براساس 

پرمیوم تعیین شده توسط بورس وجود دارد. مجموع موقعیت های معامالتی باز 
کل بازار برای این قرارداد حداکثر به میزان مجموع سکه های طالی تمام بهار 

آزادی طرح امام خمینی )ره( ضرب شده می باشد.

سایر شرایط
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آدرسنمابرتلفننام کارگزاری

تقاطع خیابان ولی عصر و طالقانی- مجتمع تجاری 4215100088226854آبان1
اداری نور- طبقه اول اداری - واحد1303

بلوار کشاورز - نرسیده به وصال - جنب 6641295666412867آتی ساز بازار2
بیمارستان آریا - پالک 196 - طبقه 5

خ آفریقا- باالتر از میرداماد- بن بست 8215460082154601آگاه3
پیروز- پ 13

اردیبهشت 4
میدان آرژانتین - خیابان 21 وزرا - پالک4 - 8855984888559848ایرانیان

طبقه4 - واحد 15

4202900042029000اقتصاد بیدار5
خیابان انقالب - خیابان استاد نجات الهی - 

نرسیده به سمیه - کوچه سلمان پاک - پالک 
17 - طبقه 2

66747767-667477678-8ایساتیس پویا6
خیابان حافظ -بعد از پل دوم - نبش کوچه 

کامران صالح - پالک 221- ساختمان مینا - طبقه 
سوم - واحد15

خیابان وزراء - خیابان 23 -پالک 4 - طبقه سوم4239200088480250بانک پاسارگاد7

خیابان مطهری - روبه روی الرستان - پالک 4276400088710802بانک آینده8
327 - طبقه 6

خیابان نلسون ماندال - خیابان تابان غربی - پالک 8608164386081643بانک انصار9
59 - طبقه دوم

8892353888923538بانک تجارت10
خیابان طالقانی- حد فاصل خیابان حافظ و نجات 

الهی- جنب ساختمان شهید آقا بابایی- پالک 
283

بانک رفاه 11
شهرک غرب- بلوار دادمان غربی-خ فخار 4364843648کارگران

مقدم-نبش بوستان دوم غربی-پالک 22

خ طالقانی-بعد از تقاطع خ ولیعصر - روبروی 6617744166177452بانک سامان12
ساختمان بورس کاال-پ446  -ط 1- واحد 1

خ وزرا- نبش خ هشتم-پ 42-ط 88556423885564163-4بانک سپه13

6641476566414765بانک صادرات14
خ طالقانی- بعد از تقاطع ولیعصر-  - جنب 

بانک ملی-روبروی ساختمان بورس کاال- پالک 
440 - طبقه 3

بانک صنعت و 15
خیابان دکتر بهشتی -خیابان احمد قصیر 8852563388525660معدن

)بخارست( کوچه پژوهشگاه 2-پالک3 -طبقه1

بلوار آفریقا- بلوار صبا- پ 8، ط اول- واحد 2453265024532655بانک کارآفرین16
بورس کاال

خیابان وزراء-کوچه 23 - پالک 1 - طبقه 883836812-883836813-3بانک کشاورزی17

 تقاطع ولیصر طالقانی -مجتمع نور تهران 8822633088226335-34بانک مسکن18
-طبقه10 اداری -واحد 2201

خیابان وزراء - کوچه 23 - روبروی سفارت 4211600088723250بانک ملت19
استرالیا - پالک 1-ط3-واحد15 و 16

خیابان خالد اسالمبولی )وزرا( - خیابان 4 -کوچه 6640759389788176بانک ملی ایران20
رفیع -پالک 2 -طبقه 2

کارگزاران دارای مجوز معامالت قراردادهای آیت
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آدرسنمابرتلفننام کارگزاری

8872766688724023باهنر21
میدان آرژانتین - خیابان شهید احمد قصیر 
- خیابان شهید احمدیان - خیابان 15 - پالک 

16- طبقه 1 و 2

خیابان سید جمال الدین اسدآبادی - خیابان 8332722283327224بهمن22
هفتم - پالک 32 - طبقه 2

بلوار کشاورز -بین نادری وفلسطین -پالک138 8896768388958031پارس ایده بنیان23
-طبقه2

خ قائم مقام- ک هشتم- پ 24 - ط 1 8714887148پارسیان24

میدان ولیعصر - روبروی سفارت عراق - 8890344588905578پگاه یاوران نوین25
ساختمان 637 - ط 3 - واحد 304

خ طالقانی- بعد از تقاطع ولیعصر-  پ 448-ط66475520664758392پیشگامان بهپرور26

تامین سرمایه 27
بلوار آفریقا )جردن( - خیابان گل آذین - پالک 6341900063419333نوین

23 - طبقه 2

خیابان گاندی- نبش خیابان بیست و سه- پ 824288879873473تدبیرگران فردا28

خیابان سئول،شهرک سئول،پنجم شرقی 8860219088621916-91توازن بازار29
-پالک5

توسعه سرمایه 30
خ طالقانی-بعد از تقاطع خیابان ولیعصر-خ بندر 4209400088932603دنیا

انزلی-کوچه ریاض-پ5- ط2

88228167-8822816168-66توسعه  فردا31
خیابان ولیعصر- تقاطع طالقانی - ساختمان 

تجاری اداری نور تهران-طبقه 9 اداری- واحد 
2111

خ ولیعصر، باالتر از زرتشت-ساختمان اداری  8891745888917457-9توسعه کشاورزی32
کامران-پالک 1932- ط2- واحد4

خیابان ولیعصر - باالتر از ظفر -خیابان بابک 8332100089788430حافظ33
بهرامی -پالک 9 - طبقه4

میدان ونک-خیابان گاندی جنوبی-خیابان 8838367888783491خبرگان سهام34
21-پالک 7- طبقه2

راهنمای سرمایه 35
8885108888805522گذاران

بلوار کشاورز - خیابان  فلسطین شمالی 
- نرسیده به کوچه غزایی عتیق - پالک463 - 

ساختمان 55 - طبقه3 - واحد 13

بلوار کشاورز- خ نادری- خ شهید علیرضا حجت 8839196388391672رضوی36
دوست- پ 51 - ط2

8885426688854269-8سپهر باستان37
خیابان طالقانی - خیابان بندر انزلی - تقاطع 
رودسر - پالک 67 - ساختمان میالد - طبقه 

سوم - واحد 6

8838357688383579-8ستاره جنوب38
خ طالقانی- بعد از تقاطع ولیعصر-  خیابان 

بندرانزلی- نبش قاضیان-پالک 17-واحد2 
طبقه 2

6675163966716428-40سرمایه و دانش39
خیابان حافظ- روبروی ساختمان بورس واوراق 

بهادار تهران -کوچه کامران صالح -پالک 
20 - طبقه دوم
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آدرسنمابرتلفننام کارگزاری

سعادت آباد-باالتر از میدان کاج-کوچه 22361198 021-2771سهم آشنا40
ABCO هشتم)شهید یعقوبی(-پ 27-ساختمان

خ ولیعصر- باالتر از میدان ولیعصر- خ شهید 8893667088936691سی ولکس 41
حسینی- پالک 20- طبقه دوم

خیابان کریم خان زند -خیابان شهید گالبی 8892497783352110-80سینا42
-ساختمان بنیاد علوی -طبقه اول

تقاطع خیابان ولیعصر طالقانی -مجتمع اداری نور 8822813088228138-39شهر43
-طبقه 2 اداری -واحد 1402

خیابان ولیعصر -خیابان بزرگمهر -بعد از تقاطع 6348600066485241صبا جهاد44
سرپرست -پالک 38

8894151088909608فارابی45
خیابان ولیعصر -نرسیده به میدان ولیعصر 
-کوچه ولدی -مجتمع اداری تجاری ولیعصر 

-ساختمان اداری شمالی -پالک 48 -طبقه 7 
-واحد37

8849915888499159کاالی خاورمیانه46
خیابان ولیعصر -باالتر از طالقانی -روبروی 

مرکز کامپیوتر ایران -خیابان گیالن -پالک 2 
-طبقه اول

خیابان طالقانی -بعد از تقاطع خ ولیعصر-جنب 4297242972مبین سرمایه47
بانک ملی -پالک 440 

بلوار آفریقا - باالتر از جهان کودک -نبش دیدار 8722287227مفید48
شمالی -پالک 51 - ساختمان اطلس - طبقه 4 

خ خالد اسالمبولی )وزرا(-کوچه ششم- پ17-ط88104340887237171-42مهرآفرین49

خیابان حافظ- باالتر از رودسر- نبش کوچه 8892012688893933-7نماد شاهدان50
هورزاد-پالک 467-طبقه 4- واحد 8

نو اندیشان بازار 51
تقاطع خ طالقانی- ولیعصر- مجتمع تجاری اداری 8822769588226394-7سرمایه

نور- ط 7 اداری- واحد 1910

بلوار کشاورز - خیابان نادری - خیابان حجت 88383590-8838359093-93نهایت نگر52
دوست - پالک51 - طبقه1

کارگزاران دارای مجوز معامالت قراردادهای آیت
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