ﻗﺮاردادﻫﺎی آﺗﯽ زﻋﻔﺮان ﭼﯿﺴﺖ و
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؟
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :در ﻗﺮارداد آﺗﯽ زﻋﻔﺮان ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮد در ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﻣﺸﺨﺺ ،ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻦ از ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ را ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ اﻻن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﻃﺮف ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ
آن ﮐﺎﻻ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،ﺣﺪود  90درﺻﺪ
از زﻋﻔﺮان ﺟﻬﺎن در ﺣﺎﻟﯽ در اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ارزﺷﻤﻨﺪ در ﮐﺸﻮر
ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ ﺳﻬﻢ اﯾﺮان در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻋﻔﺮان
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺻﺎدرات ﻓﻠﻪای ،ﻧﺒﻮد ﻧﻈﺎرت و اﯾﺠﺎد
واﺳﻄﻪﻫﺎ در اﯾﻦ
اﻧﮕﯿﺰه در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﺣﻀﻮر دﻻﻻن و
ﺑﺎزار ،ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻧﺒﻮد ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻋﺪم

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻘﺼﺪ و … ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ زﻋﻔﺮان اﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﺎم
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و اﻣﺎرات وارد ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻮد و دﺳﺖ
اﻗﺘﺼﺎد و ﮐﺸﺎورزان اﯾﺮاﻧﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻋﻔﺮان در ﮐﺸﻮر ﮐﻮﺗﺎه
ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﭼﻨﺪ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﮑﺎری
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه در دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش
زﻋﻔﺮان ،ﭘﺬﯾﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ارزش و ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺑﺎزار اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﻧﯿﺰ ﻗﺮاردادﻫﺎی آﺗﯽ زﻋﻔﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و
اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ از دوم ﺧﺮداد اﻣﺴﺎل
راهاﻧﺪازی ﺷﺪه و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﻀﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮﯾﮋه زﻋﻔﺮانﮐﺎران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس در اداﻣﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﻌﺎﻣﻼت زﻋﻔﺮان در ﺑﻮرس
ﮐﺎﻻی اﯾﺮان.
اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺸﺘﻘﻪ)از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی آﺗﯽ( اﺑﺰاری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ و
ارزش آنﻫﺎ از ﯾﮏ ﻧﻮع داراﯾﯽ ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﻪ آن »داراﯾﯽ ﭘﺎﯾﻪ«
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻣﺸﺘﻖ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻗﺮارداد آﺗﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮد در ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﻣﺸﺨﺺ ،ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻦ
از ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ اﻻن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﻃﺮف
ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ آن ﮐﺎﻻ ﻣﯽﺷﻮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی آﺗﯽ
ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ زﻋﻔﺮان ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮان ،زﻋﻔﺮان رﺷﺘﻪای
ﺑﺮﯾﺪه ﻣﻤﺘﺎز)ﻧﮕﯿﻦ( و زﻋﻔﺮان رﺷﺘﻪای درﺟﻪ ﯾﮏ )ﭘﻮﺷﺎل ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ( ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ اﺳﺖ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮان وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﻗﺮارداد آﺗﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺴﺘﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻗﺮارداد آﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت آﺗﯽ زﻋﻔﺮان در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ
اﺳﺖ:
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎی آﺗﯽ
وارﯾﺰ وﺟﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ )ﺣﺴﺎب در اﺧﺘﯿﺎر(

اراﺋﻪ ﺳﻔﺎرش ﺧﺮﯾﺪ و ﯾﺎ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺗﻌﻬﺪی ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش در ﺑﺎزار ﻣﻌﺎﻣﻼت آﺗﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت روزاﻧﻪ ﺑﺮ روی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﺧﺬ ﺷﺪه.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺴﻮﯾﻪ
روزاﻧﻪ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﺣﺴﺎبﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ
ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪه در ﻗﺮارداد آﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺴﻮﯾﻪ روزاﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺷﺪه و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻗﺮارداد ،ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺎق ﭘﺎﯾﺎﭘﺎی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮی در ﺻﻮرت ﺳﻮد ،وارﯾﺰ ﯾﺎ در ﺻﻮرت زﯾﺎن از آن ﺣﺴﺎب
ﮐﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺬ ﮐﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎی آﺗﯽ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:
ﻣﺮاﺟﻌﻪ

ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮔﺰاران دارای ﻣﺠﻮز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎی

آﺗﯽ در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ
اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﻫﻮﯾﺘﯽ
ﺷﺮﮐـﺖ در آزﻣـﻮن اﺣـﺮاز ﺻﻼﺣﯿـﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿـﺎن درﯾـﺎﻓﺖ ﮐـﺪ ﻣﻌـﺎﻣﻼﺗﯽ
ﻗﺮاردادﻫﺎی آﺗﯽ و اراﺋﻪ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺒﻮﻟﯽ در آزﻣﻮن ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺗﮑﻤﯿﻞ

و

اﻣﻀﺎی

ﻓﺮمﻫﺎی

درﺧﻮاﺳﺖ

ﮐﺪ،

اﻗﺮارﻧﺎﻣﻪ

و

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ

رﯾﺴﮏ

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺮاردادﻫﺎی آﺗﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارک ﻣﻮردﻧﯿﺎز
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺰار و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ و ﺻﺪور ﮐﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی
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