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مقدمه «
از گذشته تاکنون معامالت بین افراد در قالب قراردادها انجام شده است. این قراردادها به 
صورت سنتی نقش بسزایی در انجام دادوستدها دارند. این دادوستدها در بورس ها معموال 
در قالب قراردادهای استاندارد انجام می پذیرد. در بورس کاالی ایران نیز معامالت در قالب 
قراردادهای استاندارد شده انجام می شود و به طور کلی چند نوع قرارداد برای معامله کاالها 
وجود دارد. دسته ای از این قراردادها در بازارهای سنتی برای معامالت کاال استفاده می شود 
که همان قراردادهای نقد، نسیه و سلف است. اما دسته ای دیگر از قراردادها به تازگی در 
کشور ما مطرح شده اندکه به اصطالح به آنها قراردادهای مشتقه گفته می شود. از مهم ترین 

آن ها می توان به قراردادهای آتی و اختیار معامله اشاره کرد.
1. قرارداد آتی: قراردادی است که فروشنده براساس آن متعهد می شود در آینده، مقدار 
معینی از کاال را به قیمتی که االن تعیین می کنند بفروشــد و در مقابل طرف دیگر قرارداد 

متعهد می شود آن کاال را با آن مشخصات خریداری کند.
2. قراردادهای اختیار معامله: نوعی قرارداد است که بر اساس آن خریدار اختیار معامله 
ایــن حق را پیدا می کند که مقدار مشــخصی از دارایی پایه را با مبلغ مشــخص در زمان 

مشخصی در آینده از فروشنده اختیار معامله خریداری کند و یا به او بفروشد. 
در این گفتار تالش است که در کنار بیان مفاهیم اصلی قراردادهای اختیار معامله، کارکرد دو 

نوع اختیار خرید و اختیار فروش به زبانی ساده بیان شود.
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قرارداد اختیار معامله 
قرارداد اختیار معامله قراردادی اســت که در آن یک طرف، اختیار)حق( خرید و یا فروش 
کاالیی را از طرف دیگر خریداری می کند. قرارداد اختیار معامله به دو نوع کلی اختیار خرید1 
و اختیار فروش2 تقســیم می شــود. در هر کدام از این دو نوع قرارداد، دو طرف خریدار و 

فروشنده با یکدیگر وارد معامله می شوند. 

1.  اختیار خرید  «
خریدار اختیار در قرارداد اختیار خرید، حق خرید یک کاال را در آینده از فروشنده اختیار خواهد 
داشت. فروشــنده اختیار نیز در قرارداد اختیار خرید متعهد است، زمانی که خریدار اختیار 

تمایل به استفاده از حق خود دارد، کاال را به قیمت توافق شده به او بفروشد.
به عنوان مثال فرض کنید بازار خرید و فروش خودرو در چند ماهه گذشــته با ســردرگمی 
روبــه رو بوده و پیش بینی دقیقی در خصوص افزایش یا کاهش قیمت خودرو وجود ندارد. 
بهروز تمایل به خرید یک دستگاه پراید دارد؛ ولی پول کامل برای خرید نقدی خودرو، یک 
ماه آینده در اختیارش قرار خواهد گرفت. هم چنین با توجه به تغییرات اخیر قیمت، او نگران 
افزایش قیمت پراید در یک ماه آینده است. هم اکنون قیمت پراید در بازار 20 میلیون تومان 
می باشد. بهروز تصمیم می گیرد با علی)مالک خودرو پراید که تمایل به فروش آن را دارد( 
وارد مذاکره شده و قراردادی را با او منعقد کند. در طی این قرارداد بهروز با پرداخت 500 هزار 
تومان به علی این حق را خواهد داشت که در ماه آینده بتواند با پرداخت 20 میلیون تومان 

پراید را از او خریداری کند.
در این مثال توجه به این نکته ضروری است که بهروز مبلغ 500 هزار تومان را بابت خرید 
این حق پرداخت می کند3 نه به عنوان پیش پرداخت معامله، در نتیجه در صورتی که بخواهد 
در ماه بعد از این حق استفاده کند، باید برای خرید پراید مبلغ 20 میلیون تومان بپردازد نه 

19.5 میلیون.
حال اگر ماه بعد قیمت پراید بیشتر از 20 میلیون تومان شود، بهروز قطعا از حق خود استفاده 
می کند و با پرداخت 20 میلیون تومان4 )قیمتی که ماه قبل توافق کرده بودند( به علی، پراید 

را از وی دریافت می کند.
درصورتی که قیمت پراید ماه بعد کمتر از 20 میلیون تومان شود، منطقی نیست که بهروز 
از حق خود استفاده کند چرا که می تواند پراید را در بازار آزاد به قیمت کمتری خریداری کند. 
در این حالت تنها ضرری که از کاهش قیمت متحمل شده پرداخت 500 هزار تومان بابت 

خرید حق)که همان قرارداد اختیار خرید می باشد( است.

1 -  Call Option
2 -  Put Option
3 -  Premium یا قیمت اختیار
4 -  Strike Price  یا قیمت اعمال
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2. اختیار فروش  «
خریدار اختیار در قرارداد اختیار فروش، حق فروش کاال را در آینده به فروشنده اختیار معامله 
خواهد داشــت. فروشنده اختیار نیز در قرارداد اختیار فروش متعهد است زمانی که خریدار 

اختیار تمایل به استفاده از حق فروش خود دارد، کاال را به قیمت توافق شده از او بخرد.
در این مثال اختیار فروش را با مثال خرید اتومبیل تفسیر می کنیم. تصور کنید بهروز یک 
مــاه بعد قصد فروش پراید خود را دارد؛ ولــی از کاهش یا افزایش قیمت ها در بازار خودرو 
پیش بینی دقیقی ندارد. فرض کنید هم اکنون قیمت پراید در بازار 20 میلیون تومان است 
و او نگران کاهش قیمت و افت قیمت پراید خود می باشــد. لذا تصمیم می گیرد با محمد 
وارد مذاکره شده و قراردادی را با او منعقد کند. در طی این قرارداد بهروز این حق را خواهد 
داشت که پراید خود را ماه آینده به محمد بفروشد و محمد موظف به خرید پراید است. در 
واقع بهروز با پرداخت 250 هزار تومان، حق فروش پراید را به قیمت 20 میلیون تومان به 
محمد خواهد داشت. این 250 هزار تومان بابت خرید این حق پرداخت شده است و تاثیری 
در قیمت توافقی معامله در ماه آینده)20میلیون( ندارد. حال اگر ماه بعد قیمت پراید کمتر 
از 20 میلیون تومان شده باشد، بهروز از حق خود استفاده می کند و محمد موظف است که 
20 میلیون تومان به بهروز پرداخت کند و پراید را از او بخرد؛ ولی اگر پس از یک ماه قیمت 
خودرو افزایش یابد و بیشتر از 20 میلیون تومان شود  منطقی نیست که بهروز از حق خود 
استفاده کند چرا که می تواند پراید را در بازار آزاد به قیمت بیشتری بفروشد. زیان بهروز در 

این حالت 250 هزار تومانی است که بابت خرید حق فروش، به محمد پرداخت کرده بود.
باتوجه به مثال های فوق، اگر تغییرات قیمت در ماه بعد، به گونه ای باشد که علی )به عنوان 
فروشنده اختیار خرید( و محمد )به عنوان فروشنده اختیار فروش( متحمل زیان شود امکان 
دارد به تعهد خود در زمانی که بهروز می خواهد از اختیار خود استفاده کند، عمل نکند؛ یعنی 
در مثال اول خودرو را به او نفروشد یا در مثال دوم خودرو را از او نخرد. در این صورت گفته 

می شود علی در اختیار خرید و محمد در اختیار فروش نکول کرده اند.
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قراردادهای اختیار معامله در بورس ها
برای اینکه فروشندگان اختیار متعهد به انجام تعهدات خود طبق قرارداد باشند، قراردادهای 
اختیار معامله در بورس ها مورد معامله قرار می گیرند. در این حالت بورس ها انجام تعهدات 

فروشنده اختیار در مقابل خریدار اختیار را تضمین می کنند.
در اینجا به دو مثال دیگر در مورد قراردادهای اختیار معامله که در بورس ها معامله 

می شوند، توجه کنید: 
»مثال قرارداد اختیار خرید سکه سررسید اسفند 1393 با قیمت اعمال 950 هزار تومان.«

خریدار در این قرارداد، اختیار)حق( خرید تعداد مشخصی سکه را در اسفند ماه 1393 دارد. 
هم اکنون اواخر دی ماه 1393 است و قیمت نقدی سکه 950 هزار تومان می باشد. بهروز 
می خواهد برای اسفند 93 سکه بخرد ؛ ولی بازار سکه پرنوسان است و او نگران افزایش 
قیمت سکه در آن زمان است. در نتیجه او در قراردادهای اختیار معامله سکه بورس کاالی 
ایران، به عنوان خریدار اختیار خرید با قیمت توافق شده 950 هزار تومان، حق خرید سکه را 
به قیمت 50 هزار تومان خریداری می کند. 50 هزار تومان بابت خرید این حق توسط بهروز 
پرداخت شــده اســت. اگر در اسفند ماه 1393، قیمت نقدی سکه یک میلیون و 50 هزار 
تومان شود، استفاده از این حق برای بهروز سودآور خواهد بود؛ چرا که می تواند با استفاده از 
این حق، سکه طال را که در بازار به قیمت یک میلیون و 50 هزار  تومان معامله می شود، 
به قیمت 950 هزار تومان خریداری کند. حال اگر در اسفندماه 1393، قیمت نقدی سکه 
کاهش یابد و به 900 هزار تومان برســد منطقی نیست که بهروز از این حق استفاده کند؛ 
چراکه می تواند سکه را از بازار به قیمت کمتری بخرد؛ که در این حالت بهروز فقط مبلغ 50 

هزار تومانی را که بابت خرید اختیار پرداخت کرده را از دست داده است.
 سود و زیان بهروز در اسفند ماه از این قرارداد اختیاری که خریداری کرده است با توجه به 
تغییرات قیمت نقدی ســکه در بازار در نمودار زیر آمده است. در صورتی که قیمت نقدی 
سکه در اسفندماه 950 هزار تومان و کمتر شود، بهروز فقط به اندازه 50 هزار تومانی که بابت 
خرید اختیار پرداخت کرده است، ضرر می کند زیرا از حق خود استفاده نمی کند. در صورتی 
که قیمت سکه در آن زمان از 950 هزار تومان بیشتر شود و مثال به یک میلیون و 50 هزار  
تومان برسد، بهروز 100 هزار تومان سود برده که با احتساب پرداخت 50 هزار تومان بابت 

خرید اختیار، بستن این قرارداد برای او 50 هزار تومان عایدی داشته است.
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افزایش قیمت و افزایش عایدی

قیمت نقدی کاال
)تومان(

عایدی
)تومان(

1.050.000

950.000

50.000

- 50.000

0

کاهش قیمت و زیان تا سقف 50.000

همان طور که در نمودار نیز مشخص است، در اثر افزایش قیمت، بهروز به عنوان خریدار 
اختیار خرید می تواند به میزان نامحدود سود کند ؛ ولی در صورت کاهش قیمت، زیان وی 
از میزان مشخصی که همان مبلغ پرداختی برای خرید اختیار است)50 هزار تومان در این 

مثال(، بیشتر نخواهد شد. 
 »مثال قرارداد اختیار فروش ســکه سررسید اسفند 1393 با قیمت اعمال 950 

هزار تومان.«
خریدار در این قرارداد، اختیار)حق( فروش تعداد مشــخصی سکه را در اسفند ماه 1393 
دارد. هم اکنون اواخر دی ماه 1393 است و قیمت نقدی سکه 950 هزار تومان می باشد. 
بهروز تعدادی سکه در اختیار دارد و می خواهد اسفند ماه 1393 سکه هایش را بفروشد ؛ ولی 
بازار پرنوسان است و بهروز نگران کاهش قیمت هاست. درنتیجه او در قراردادهای اختیار 
ســکه بورس کاالی ایران، به عنوان خریدار اختیار فروش با قیمت توافق شده 950 هزار 
تومان، حق فروش ســکه در سررسید اسفند 1393 را به قیمت 30 هزار تومان خریداری 
می کند. در واقع بهروز، حق فروش را خریداری کرده است و 30 هزارتومان بابت خرید این 
حق پرداخت شــده است. اگر در اسفند 1393، قیمت نقدی سکه 850 هزار تومان شود، 
استفاده از این حق برای بهروز سودآور خواهد بود؛ چرا که می تواند سکه طال را که در بازار به 
قیمت 850 هزار تومان به فروش می رسد، به قیمت 950 هزار تومان بفروشد. حال اگر در 
اسفند 1393، قیمت نقدی سکه افزایش یابد و به یک میلیون تومان برسد، منطقی نیست 
که بهروز از این حق اســتفاده کند؛ چرا که می تواند سکه را در بازار به قیمت بیشتری)یک 
میلیون تومان( بفروشــد؛ در این حالت بهروز فقط مبلغ 30 هزار تومانی را که بابت خرید 

اختیار پرداخت کرده را از دست داده است.
ســود و زیان بهروز در اسفند ماه از این قرارداد اختیاری که خریداری کرده است با توجه به 
تغییرات قیمت نقدی ســکه در بازار در نمودار زیر آمده است. در صورتی که قیمت نقدی 
سکه در اسفندماه 950هزار تومان و بیشتر شود، بهروز فقط به اندازه 30 هزارتومانی که بایت 
خرید اختیار پرداخت کرده است، ضرر می کند زیرا از حق خود استفاده نمی کند. در صورتی 
که قیمت سکه در آن زمان از 950 هزار تومان کمتر شود و مثال به 850 هزار تومان برسد، 
بهروز 100 هزار تومان سود برده که با احتساب پرداخت 30 هزار تومان بابت خرید اختیار، 

بستن این قرارداد برای او 70 هزار تومان عایدی داشته است.
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افزایش قیمت و افزایش عایدی

قیمت نقدی کاال
)تومان(

عایدی
)تومان(

950.000

850.000

70.000

- 30.000

0

کاهش قیمت و زیان تا سقف 50.000

همان طور که در نمودار نیز مشخص است، در اثر کاهش قیمت، محمد به عنوان خریدار 
اختیار فروش می تواند به میزان نامحدود سود کند؛ ولی در صورت افزایش قیمت، زیان وی 
از میزان مشخصی که همان مبلغ پرداختی برای خرید اختیار است )30 هزار تومان در این 

مثال( بیشتر نخواهد شد. 

حد سود و زیان برای طرفین معامله «
همان طور که از مباحث مطرح شده مشخص است، خریداران اختیار معامله به صورت کلی، 
می توانند به میزان نامحدود سود کنند؛ ولی ضرر آن ها هیچگاه از یک مقدار مشخص)که 
معادل با قیمت پرداخت شده برای خرید اختیار بوده( بیشتر نخواهد شد؛ یعنی خریداران در 

قراردادهای اختیار معامله ضرر خود را محدود می کنند.
از سوی دیگر، فروشندگان اختیار معامله در طرف مقابل سود محدود خواهند برد و زیان 
نامحــدود خواهند داشــت. در مثال های قبلی در صورتی که علــی و محمد را به عنوان 
فروشندگان اختیار معامله در نظر بگیریم سود و زیان آنها در دو قرارداد اختیار خرید و اختیار 

فروش به صورت زیر خواهد بود: 
در مثــال اول در اختیار خرید، توافق در قیمت 950 هزار تومان و پرداخت 50 هزار تومان 

توسط بهروز:
در صورت افزایش قیمت ســکه به یک میلیون و 50 هزار  تومان وقتی بهروز از حق خود 
استفاده می کند، علی مجبور به ایفای تعهدات خود می باشد و باید سکه ای را که دربازار به 
قیمت یک میلیون و 50 هزار  معامله می شود به بهروز به قیمت 950 هزار تومان بفروشد؛ 
یعنی 100 هزار تومان کمتر از قیمت بازار! آنچه مسلم است این است که علی زیان برده 
است. در نتیجه با احتساب 50 هزار تومانی که در ابتدای انعقاد قرارداد از بهروز دریافت کرده 
بود، علی در مجموع )50=50-100( 50 هزار تومان زیان کرده اســت. در صورت افزایش 

شدیدتر قیمت سکه، زیان علی بیشتر نیز خواهد شد.
همان طور که گفته شد، در صورت کاهش قیمت سکه به کمتر از 950  هزار تومان، منطقی 
نیست که بهروز از حق خود استفاده کند، در نتیجه علی متعهد نخواهد بود که سکه را به 
او بفروشد، در این حالت سود علی مبلغ 50 هزار تومانی است که از بهروز در ابتدای انعقاد 

قرارداد دریافت کرده بود.
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در مثال دوم در اختیار فروش، توافق در قیمت 950 هزار تومان و پرداخت 30 هزار تومان 
توسط بهروز:

در صورت کاهش قیمت سکه به 850 هزار تومان وقتی بهروز از حق خود استفاده می کند، 
محمد مجبور به ایفای تعهدات خود می باشــد و باید سکه ای را که در بازار به قیمت 850 
هزار تومان معامله می شود از بهروز به قیمت 950 هزار تومان بخرد؛ یعنی 100 هزار تومان 
بیشتر از قیمت بازار! در نتیجه محمد ضرر کرده است. با احتساب 30 هزار تومانی که قبل 
از سررســید از بهروز دریافت کرده بود، محمد در مجموع )70=30-100( 70 هزار تومان 
زیان کرده است. در صورت کاهش شدیدتر قیمت سکه، زیان محمد بیشتر نیز خواهد شد.

همان طور که گفته شــد، در صورت افزایش قیمت سکه به یک میلیون تومان، منطقی 
نیست که بهروز از حق خود استفاده کند، در نتیجه محمد متعهد نخواهد بود که سکه را از 
او بخرد، در این حالت ســود محمد مبلغ 30 هزار تومان است که از بهروز در ابتدای انعقاد 

قرارداد دریافت کرده بود. 

همان طور که مشاهده می شود فروشندگان اختیار معامله باید دید خوبی نسبت به آینده بازار 
داشته باشند تا با ضرر هنگفتی مواجه نشود. 

افزایش قیمت و افزایش عایدی

قیمت نقدی کاال
)تومان(

عایدی
)تومان(

1.050.000

950.000

50.000

- 50.000

0

کاهش قیمت و زیان تا سقف 50.000

افزایش قیمت و افزایش عایدی

قیمت نقدی کاال
)تومان(

عایدی
)تومان(

950.000

850.000

-30.000

70.000

0

کاهش قیمت و زیان تا سقف 50.000
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اعمال اختیار
هنگامی که خریدار اختیار معامله، از اختیار خود استفاده می کند، گفته می شود که خریدار، 
قرارداد خود را "اعمال" کرده است. در اختیار خرید، با افزایش قیمت، بهروز اختیار خود را 

اعمال می کند.

 قیمت اعمال 
قیمتی که در آینده، خرید و فروش کاالی مورد نظر بر مبنای آن انجام می گیرد. این مبلغ 
هنگام استفاده از اختیار خرید یا فروش باید پرداخت شود. در مثال خرید و فروش خودرو، 
به مبلغ 20 میلیون تومانی که بهروز و علی در اختیار خرید و بهروز و محمد در اختیار فروش 

در ابتدای ماه بر آن توافق کردند قیمت اعمال گفته می شود.

 سبک اعمال 
در واقع نشان دهنده موعد زمانی برای استفاده اعمال اختیار خرید یا اختیار فروش توسط 

خریدار است. سبک اعمال عموماً در قراردادهای اختیار معامله به دو صورت است.
1-  وقتی خریدار فقط در سررسید امکان استفاده از حق خود را داشته باشد. 

در دو مثال آورده شده، بهروز فقط در پایان اسفند ماه 1393 می توانست از اختیار خرید یا 
اختیار فروش خود استفاده کند)اعمال کند(.

به قراردادهای اختیاری که به این نحو اعمال می شوند، اختیار معامله اروپایی گفته می شود.

2-  وقتی خریدار امکان استفاده از حق خود در هر زمان تا سررسید را داشته باشد.
به عنوان مثال اگر با دو مثال فوق بخواهیم قرارداد اختیار معامله آمریکایی را تفسیر کنیم، 
بهروز در هر زمان تا پایان اسفند 1393 می تواند از اختیار خرید یا اختیار فروش خود استفاده 
کند)اعمال کند(. در این نوع اختیار معامله ها، خریدار هر زمانی تا سررسید که احساس کند 

با اعمال قرارداد، سود خواهد برد، می تواند قرارداد را اعمال کند.
به قراردادهــای اختیاری که به این نحو اعمال می شــوند، اختیار معامله آمریکایی گفته 

می شود.

http://abcbourse.ir/


مقدمه ای بر قراردادهای اختیار معامله 12

قیمت  اختیار5
در هــر یک از قراردادهای اختیار فروش و اختیار خرید، فروشــنده اختیار معامله مبلغی را 
تحت عنوان قیمت اختیار از طرف مقابل بابت اختیاری که به او می دهد دریافت می کند. 
در مثــال خرید اتومبیل، بهروز در قرارداد اختیار خرید، مبلغ 500 هزار تومان به علی و در 
قرارداد اختیار فروش مبلــغ 250 هزار تومان به محمد پرداخت کرد. به این مبلغ، قیمت 

اختیار می گویند. 

5 -  Premium
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آدرسنمابرتلفننام کارگزاری

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

باالتر از چهار راه ولی عصر، روبروی بازار رضا، 6641295666412867آتی ساز بازار2
مجتمع تجاری اداری ابریشم، طبقه 8 ، واحد 803

میر داماد، مجتمع اداری تجاری رز میر 3488312381-88323530آریا نوین3
داماد،طبقه3 واحد 312

خیابان حافظ ،خیابان رودسر ،روبروی پارکینگ 8215463588932426آگاه4
شرکت نفت ،پالک17 ،طبقه1

اردیبهشت 5
میدان آرژانتین ، خیابان 21 وزرا ، پالک4 ، 8855984888559848ایرانیان

طبقه4 ، واحد 15

خ ولیعصر،پایین تر از تقاطع طالقانی ، کوچه 6698821166988224اقتصاد بیدار6
رحیم زاده،کوچه رحیم زاده 2 ، پ 10، ط 4

خیابان ولیعصر، باالتر از میرداماد، خیابان 4236622842366228امین آوید7
قبادیان ، پ 49، ط 2

8-866747767-66747767ایساتیس پویا8
خیابان حافظ ،بعد از پل دوم ، نبش کوچه کامران 

صالح ، پالک 221، ساختمان مینا ، طبقه سوم 
، واحد15

بانک اقتصاد 9
شهرک غرب ، فاز 4 ، فالمک شمالی ، کوچه 19 10-1088566101-88566101نوین

، پالک 4

خیابان وزراء ، خیابان 23 ،پالک 4 ، طبقه سوم4239200088480250بانک پاسارگاد10

خیابان مطهری ، روبه روی الرستان ، پالک 327 4276400088710802بانک آینده11
، طبقه 6

خیابان نلسون ماندال ، خیابان تابان غربی ، پالک 8608164386081643بانک انصار12
59 ، طبقه دوم

خیابان طالقانی، حد فاصل خیابان حافظ و نجات 8892353888923538بانک تجارت13
الهی، جنب ساختمان شهید آقا بابایی، پالک 283

بانک توسعه 14
خ مطهری، نرسیده به خ سهروردی، پ 104،ط88349524883495253صادرات

بانک رفاه 15
شهرک غرب، بلوار دادمان غربی،خ فخار 4364843648کارگران

مقدم،نبش بوستان دوم غربی،پالک 22

خ طالقانی،بعد از تقاطع خ ولیعصر ، روبروی 6617744166177452بانک سامان16
ساختمان بورس کاال،پ446  ،ط 1، واحد 1

خ وزرا، نبش خ هشتم،پ 42،ط 4885564163-88556423بانک سپه17

6641476566414765بانک صادرات18
خ طالقانی، بعد از تقاطع ولیعصر،  ، جنب بانک 
ملی،روبروی ساختمان بورس کاال، پالک 440 

، طبقه 3

بانک صنعت و 19
خیابان دکتر بهشتی ،خیابان احمد قصیر 8852563388525660معدن

)بخارست( کوچه پژوهشگاه 2،پالک3 ،طبقه1

بلوار آفریقا، بلوار صبا، پ 8، ط اول، واحد 2453265024532655بانک کارآفرین20
بورس کاال

کارگزاران دارای مجوز معامالت قراردادهای آیت
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آدرسنمابرتلفننام کارگزاری

خیابان وزراء،کوچه 23 ، پالک 1 ، طبقه 32-388383681-88383681بانک کشاورزی21

 تقاطع ولیصر طالقانی ،مجتمع نور تهران ،طبقه10 3488226335-88226330بانک مسکن22
اداری ،واحد 2201

خیابان وزراء ، کوچه 23 ، روبروی سفارت 4211600088723250بانک ملت23
استرالیا ، پالک 1،ط3،واحد15 و 16

6640759389788176بانک ملی ایران24
خیابان انقالب ، بین خیابان فخر رازی و خیابان 

دانشگاه ، روبروی دانشگاه تهران ، طبقه فوقانی 
بانک ملی شعبه فخر رازی 

8872766688724023باهنر25
میدان آرژانتین ، خیابان شهید احمد قصیر ، 
خیابان شهید احمدیان ، خیابان 15 ، پالک 16، 

طبقه 1 و 2

خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان 8332722283327224بهمن26
هفتم ، پالک  32 ، طبقه 2

بلوار کشاورز ،بین نادری وفلسطین ،پالک138 8896768388958031پارس ایده بنیان27
،طبقه2

خخیابان میرزای شیرازی ، پائین تر از مطهری ، 4287400088861671پارس نمود گر28
کوچه 19 ، پالک10

خیابان طالقانی،انتهای خ بندر انزلی،خ 88948229،3488949743پارسیان29
رودسر،پالک67 ،طبقه 2 ، واحد4

میدان ولیعصر ، روبروی سفارت عراق ، 8890344588905578پگاه یاوران نوین30
ساختمان 637 ، ط 3 ، واحد 304

خ طالقانی، بعد از تقاطع ولیعصر،  پ 448،ط66475520664758392پیشگامان بهپرور31

تامین سرمایه 32
خ ولیعصر، باالتر از تقاطع انقالب، ساختمان 6341900063419333نوین

ابریشم، ط5، واحد 3

8894974688949746تدبیرگران فردا33
خیابان طالقانی ،خیابان بندر انزلی، تقاطع 

رودسر، ساختمان میالد ، پالک67 ،طبقه4، 
واحد 7

میدان آرژانتین انتهای زاگرس ،نبش خیابان 8888226588873381تدبیرگر سرمایه34
35 ،ساختمان پرهام ،طبقه6، واحد 136

توسعه سرمایه 35
خ طالقانی،بعد از تقاطع خیابان ولیعصر،خ بندر 4209400088932603دنیا

انزلی،کوچه ریاض،پ5، ط2

خیابان ولیعصر، تقاطع طالقانی ، ساختمان تجاری 68-6688228167-88228161توسعه  فردا36
اداری نور تهران،طبقه 9 اداری، واحد 2111

خ ولیعصر، باالتر از زرتشت،ساختمان اداری  988917457-88917458توسعه کشاورزی37
کامران،پالک 1932، ط2، واحد4

خیابان ولیعصر ، باالتر از ظفر ،خیابان بابک 8332100089788430حافظ38
بهرامی ،پالک 9 ، طبقه4

میدان ونک،خیابان گاندی جنوبی،خیابان 21،پالک 8838367888783491خبرگان سهام39
7، طبقه2

راهنمای سرمایه 40
8885108888805522گذاران

بلوار کشاورز ، خیابان  فلسطین شمالی ، نرسیده 
به کوچه غزایی عتیق ، پالک463 ، ساختمان 55 ، 

طبقه3 ، واحد 13

کارگزاران دارای مجوز معامالت قراردادهای آیت
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آدرسنمابرتلفننام کارگزاری

بلوار کشاورز، خ نادری، خ شهید علیرضا حجت 8839196388391672رضوی41
دوست، پ 51 ، ط2

888854269-88854266سپهر باستان42
خیابان طالقانی ، خیابان بندر انزلی ، تقاطع 

رودسر ، پالک 67 ، ساختمان میالد ، طبقه سوم 
، واحد 6

خ طالقانی، بعد از تقاطع ولیعصر،  خیابان 888383579-88383576ستاره جنوب43
بندرانزلی، نبش قاضیان،پالک 17،واحد2 طبقه2 

4066716428-66751639سرمایه و دانش44
خیابان حافظ، روبروی ساختمان بورس واوراق 

بهادار تهران ،کوچه کامران صالح ،پالک 20 ، 
طبقه دوم

سعادت آباد،باالتر از میدان کاج،کوچه 22361198 2771-021سهم آشنا45
ABCOهشتم)شهید یعقوبی(،پ 27،ساختمان

خیابان ولیعصر ،بعد از تقاطع خ ولیعصر،خیابان 8893667088936691سی ولکس کاال46
بندرانزلی ،پالک 19 ،طبقه 5

خیابان کریم خان زند ،خیابان شهید گالبی 8083352110-88924977سینا47
،ساختمان بنیاد علوی ،طبقه اول

تقاطع خیابان ولیعصر طالقانی ،مجتمع اداری نور 88228130،3988228138شهر48
،طبقه 2 اداری ،واحد 1402

خیابان ولیعصر ،خیابان بزرگمهر ،بعد از تقاطع 6348600066485241صبا جهاد49
سرپرست ،پالک 38

8894151088909608فارابی50
خیابان ولیعصر ،نرسیده به میدان ولیعصر ،کوچه 

ولدی ،مجتمع اداری تجاری ولیعصر ،ساختمان 
اداری شمالی ،پالک 48 ،طبقه 7 ،واحد37

خیابان ولعصر ،باالتر از طالقانی ،روبروی مرکز 8849915888499159کاالی خاورمیانه51
کامپیوتر ایران ،خیابان گیالن ،پالک 2 ،طبقه اول

گنجینه سپهر 52
خیابان طالقانی ،انتهای خیابان بندر انزلی ،ابتدای 8891060988910609پارت

گیالن ،پالک 5 ،طبقه 2 ،واحد 12

خیابان طالقانی ،بعد از تقاطع خ ولیعصر،جنب 4297242972مبین سرمایه53
بانک ملی ،پالک 440 

بلوار آفریقا ، باالتر از جهان کودک ،نبش دیدار 8722287227مفید54
شمالی ،پالک 51 ، ساختمان اطلس ، طبقه 4 

خ خالد اسالمبولی )وزرا(،کوچه ششم، پ17،ط42887237171-88104340مهرآفرین55

خیابان حافظ، باالتر از رودسر، نبش کوچه 788893933-88920126نماد شاهدان56
هورزاد،پالک 467،طبقه 4، واحد 8

نو اندیشان بازار 57
تقاطع خ طالقانی، ولیعصر، مجتمع تجاری اداری 788226394-88227695سرمایه

نور، ط 7 اداری، واحد 1910

بلوار کشاورز ، خیابان نادری ، خیابان حجت 93-9388383590-88383590نهایت نگر58
دوست ، پالک51 ، طبقه1
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An Introduction to 
Options Contracts

 شرکت بورس کاالی ایران

www.ime.co.ir
تهران، خیابان آیت ا... طالقانی، بعد از تقاطع 

ولیعصر)عج(،  نبش خیابان بندر انزلی، شماره 351
تلفن گویا: 85640000

http://abcbourse.ir/

