ـاُیو و کهیات

زایگاه ةّرس ُای کاالدرزِان

ةؼرؿی روٌغ پیغایف و جکاىم ةّرؿِای کاال در زِان صاکی از آن اؿث کَ ظِّر و ةـط ـػانیث ُای ایً گٌَّ ةازارُا در غؼمَ اكحناد
کكّرُا از كؼن  19ةَ ةػغ در پی پاؿط گّیی ةَ ةؼظی از ٌیازىٍغی ُای اكحنادی و در ةـیاری ىّارد رـع ةؼظی جٍگٍاُا و ىّاٌع در
ةازارکاالُا ةّده اؿث.
ةَ غتارت دیگؼ ،وزّد ةؼظی ىكکالت در ةازار کاال ( چَ در ةعف غؼضَ،جلاضا و چَ در ةعف جّزیع ) و ةَ جتع آن ٌّؿاٌات كیيث کاالُا و
ُيچٍیً ةؼظی از ٌارؿایی ُا و ٌاکارآىغی ُای ةازارُای ؿٍحی از یک ظؼف و ىؽایا و ىٍاـع ایساد و راه اٌغازی ةّرؿِای کاال و جّاٌيٍغی
آٌِا در رـع ىكکالت ـّق انػکؼ از ظؼف دیگؼ ،ىِيحؼیً اٌگیؽه و غّاىهی ُـحٍغ کَ ىّزب پغیغار قغن ةّرؿِای کاال در مضٍَ اكحناد
کكّرُای ىعحهؿ گكحَ اٌغ.
ٌارؿایی ُای ةازار ؿٍحی در قکم ُای ٌّؿاٌات کاذب و غغم قفاـیث در کكؿ كیيث و ـلغان جضيیً ُای الزم ةؼای ىػاىهَ گؼان از
ىِيحؼیً دالیم راه اٌغازی ةّرس ُای کاالیی در کكّرُای زِان ةّده اؿث.
در چٍیً قؼایعی راه اٌغازی ةّرس ُای کاالیی و ةَ جتع آن ،اؿحفاده از اةؽارُای ىكحلَ ةَ ایساد یک ٌظام ؿازىان یاـحَ داد و ؿحغ و
جّزیع کاالُا در کكّرُای ىعحهؿ ىٍسؼ قغه و راه ورود ةَ ةازارُای زِاٌی را ةؼای کكّرُا جـِیم ٌيّده اؿث .از ایً رو ُو اکٍّن
مغُا ةّرس کاالیی ىغرن در ؿؼاؿؼ زِان دایؼ ىی ةاقغکَ از كغیيی جؼیً آٌِا ىی جّان ةَ ىّارد ذیم اقاره کؼد:
 .1ةّرس جساری قیکاگّ( )CMEةا  170ؿال ؿاةلَ
 .2ةّرس ـهؽات نٍغن( )LMEةا  130ؿال ؿاةفَ
 .3ةّرس کاالی ٌیّیّرك()NYMEX
 .4ةّرس کاالی جّکیّ()TOCOM
 .5ةّرس کاالی قاٌگِای()SHFE
.6

ةّرس کاالی ٍُغ() MCX
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ضؼورت جكکیم ةّرس کاالدرایؼان

ةازار کاالُای پایَ در ةعف ُای ىعحهؿ مٍػحی،پحؼوقیيی و کكاورزی در ایؼان ُيّاره ةا ىضغودیث ُا و دقّاری ُای ؿاظحاری زیادی
روةؼو ةّده و ةعف غيغه ای از ایً ىكکالت ىؼةّط ةَ غغم اؿحفاده از اةؽارُای ٌّیً اكحنادی و ؿاظحار ٌاىٍاؿب و ٌاکارآىغی ةازار ىی
ةاقغ کَ ةا وزّد جالش ُای ةـیار اٌسام قغه جّؿط دونث ُای ىضحؼم ظی  2دَُ اظیؼ در زِث امالح ایً ؿاظحار،اىا قاُغ غغم
ةازدُی ىٍاؿب و صنّل ٌحایر ىّرد اٌحظار در ایً ةعف ةّده ایو ةَ گٌَّ ای کَ غهی رؽو مؼف ُؽیٍَ ُای ةـیار جّؿط دونث ةؼای
جٍظیو ةازار و جػییً كیيث ٌِاده ُا و ىضنّالت،اىا در ةعف جّنیغ و جّزیع و در پی آن ىنؼف کٍٍغگان ُيّاره ةا ىكکالت ـؼاواٌی روةؼو
ةّد ه اٌغ کَ ىِيحؼیً ایً ىكکالت را ىی جّان ةَ قؼح ذیم ظالمَ ٌيّد:

ٌّ .1ؿاٌات کاذب كیيث ىضنّالت ٌاقی از ارجتاط ٌاىكعل و ٌاىٍاؿب ىیان غؼضَ و جلاضا
 .2غغم اىکان ىغیؼیث ریـک و ىضاـظث از ٌّؿاٌات آجی كیيث
 .3ـلغان یک ٌظام كیيث گػاری قفاف ةؼ پایَ جػادل ىیان غؼضَ و جلاضا و ٌیاز ةازار
ٌ .4تّد یک ؿیـحو ازؼایی و ٌاظؼ ةؼ صـً اٌسام جػِغات ظؼـیً ىػاىهَ
 .5ـلغان یک ؿیـحو زيع آوری ،پؼدازش و جضهیم اظالغات و آىار جّنیغ ،واردات ،مادرات و ىنؼف در زِث
اظالع رؿاٌی ةَ ةازار و جنيیو گیؼی ىعهّب
 .6غغم ُياٍُگی ىیان ةعكِای جّنیغی و ةازرگاٌی در زىیٍَ واردات،مادرات و ةازارىنؼف
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جغاةیؼكاٌٌّی ةؼای ایساد ةّرس کاالی ایؼان

ٌیاز ةَ ایساد ةازاری ىحكکم و ؿازىان یاـحَ ةؼای جلاةم آزاد غؼضَ و جلاضا و دؿحیاةی ةَ ادؼات ىذتث ایً ىِو در اكحناد جّنیغ و
ىنؼف ،دونث و ىسهؾ قّرای اؿالىی را ةؼ آن داقث جا ةـحؼ كاٌٌّی الزم زِث جأؿیؾ و راه اٌغازی ةّرؿِای کاالیی را در ایؼان
ـؼاُو ؿازٌغ .در ایً راؿحا ةا جنّیب ةٍغ(ج) ىاده ( )95كاٌّن ةؼٌاىَ ؿّم و ةٍغ (انؿ) كاٌّن ةؼٌاىَ چِارم ،قّرای غانی ةّرس ىّظؿ
ةَ جكکیم و گـحؼش ةّرؿِای کاالیی در ایؼان گؼدیغ.
در پی ایً اىؼ ،ؿازىان کارگؽاران ةّرس ـهؽات جِؼان در قِؼیّر ىاه ؿال 83قؼوع ةَ ـػانیث ٌيّد .ةا جنّیب كاٌّن ةازار اوراق ةِادار
زيِّری اؿالىی ایؼان ىنّب 1384/09/24و ةؼ ظتق ىاده  57ایً كاٌّن و جتنؼه آن کَ ىلؼر داقحَ "اىّال و دارایی ُای ؿازىان
کارگؽاران ةّرس ُای ىّزّد اغو از ىٍلّل وؽیؼ ىٍلّل،وزّه ٌلغ،ؿپؼده ُای ةاٌکی و اوراق ةِادار ،صلّق و جػِغات و ؿایؼ دارایی ُا
پؾ از کـؼ ةغُی ُا و ُيچٍیً وزّه ذظیؼه گـحؼش "ةّرس" ىؼةّط و "ؿازىان" ةَ جؼجیب ةَ غٍّان ؿؼىایَ و ىٍاةع ىانی در
اظحیار جـِیو ىی قّد  .جنيیيات ایً کيیحَ پؾ از جنّیب وزیؼ اىّر اكحناد و دارایی الزم االزؼا ىی ةاقغ.
جتنؼه-ؿّاةق کارکٍان "ؿازىان کارگؽاران"ُؼ "ةّرس" ةَ ىّزب ىلؼرات كاٌّن کار ةازظؼیغ ىی گؼدد"،ؿازىان کارگؽاران ةّرس
ـهؽات جِؼان و ؿازىان کارگؽاران ةّرس کاالی کكاورزی ىٍضم گؼدیغ و ظی ىؼاصم كاٌٌّی زِث جنفیَ ایً ؿازىان ُا آؽاز قغ.
قؼکث ةّرس کاالی ایؼان ةَ ىّزب ىاده  58كاٌّن ةازار اوراق ةِادار زيِّری اؿالىی ایؼان کَ ىلؼر داقحَ"دونث اكغاىات الزم را
ةؼای ـػال کؼدن ةّرس ُای کاالیی و جعتیق آن ةا ایً كاٌّن و ارائَ راُکارُای كاٌٌّی ىّرد ٌیاز را ةَ غيم ظّاُغ آورد" ةَ غٍّان
یک قؼکث زغیغ و کاىالً ىـحلم از ؿازىان ُای کارگؽاران ةّرس ـهؽات و ةّرس کاالی کكاورزی ،پؾ از پػیؼه ٌّیـی در 4گؼوه
ؿِاىغاری و ةؼگؽاری ىسيع غيّىی از اةحغای ىِؼىاه ؿال 1386ـػانیث ظّد را آؽاز کؼد .ةغیً جؼجیبُ ،و اکٍّن ةّرس کاالی ایؼان
ةا جسؼةَ ای ةیف از  10ؿال  ،ةَ داد و ؿحغ اٌّاع ىضنّالت مٍػحی و ىػغٌی،ـؼآورده ُای ٌفث و پحؼوقیيی و کكاورزی در كانب
ىػاىالت ٌلغٌ،ـیَ،ؿهؿ،ؿهؿ اؿحاٌغارد و ىػاىالت اةؽارُای ىكحلَ از زيهَ كؼاردادُای آجی ىكؾّل اؿث.
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ارکان قؼکث ةّرس کاالی ایؼان

ارکان قؼکث ةّرس کاالی ایؼان (ؿِاىی غام) غتارجٍغ از :
 .1ىساىع غيّىی
ُ .2یأت ىغیؼه
 .3ىغیؼغاىم
 .4ةازرس/صـاةؼس
قؼکث جّؿط ُیأت ىغیؼه ای ؽیؼ ىّظؿ ىؼکب از ُفث قعل کَ جّؿط ىسيع غيّىی غادی ةا جّزَ ةَ اؿاؿٍاىَ  ،كاٌّن
جسارت و ىلؼرات ةؼای ىغت دو ؿال اٌحعاب ىی قٌّغ ،اداره ىی قّد.

اٌّاع كؼاردادُای كاةم ىػاىهَ در ةّرس کاال

جياىی داد و ؿحغُا در ةّرس کاال در كانب كؼاردادُای اؿحاٌغارد قغه اٌسام ىی گیؼد و ةَ ظّر کهی ٌّ 5ع
كؼارداد ةؼای داد و ؿحغ ُؼ کاال وزّد دارد:
 .1كؼارداد ٌلغی
كؼاردادی اؿث کَ ةؼ اؿاس آن ،پؼداظث ةِای کاالی ىّرد ىػاىهَ و جضّیم آن در ٍُگام ىػاىهَ و ةؼ
اؿاس دؿحّرانػيم جـّیَ و پایاپای اٌسام ىی قّد.
 .2كؼارداد ؿهؿ
كؼاردادی اؿث کَ ةؼ اؿاس آن  ،کاال ةا كیيث ىػیً در زىان ىكعل در آیٍغه جضّیم گؼدیغه و ةِای
آن در ٍُگام ىػاىهَ و ةؼ اؿاس دؿحّرانػيم جـّیَ و پایاپای پؼداظث ىی گؼدد.
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 .3كؼارداد ٌـیَ
كؼاردادی اؿث کَ ةؼ اؿاس آن ،کاال در ٍُگام ىػاىهَ جضّیم و ةِای آن در جاریط ؿؼرؿیغ و ةؼ اؿاس دؿحّرانػيم جـّیَ و
پایاپای پؼداظث ىی گؼدد.

 .4كؼارداد آجی
كؼاردادی اؿث کَ ـؼوقٍغه ةؼ اؿاس آن ىحػِغ ىی قّد در ؿؼرؿیغ ىػیً ،ىلغار ىػیٍی از کاالی ىكعل را ةَ كیيحی کَ االن
جػییً ىی کٍٍغ ةفؼوقغ و در ىلاةم ظؼف دیگؼ كؼارداد ىحػِغ ىی قّد آن کاال را ةا آن ىكعنات ظؼیغاری کٍغ و ةؼای
زهّگیؼی از اىحٍاع ظؼـیً از اٌسام كؼارداد  ،ظؼـیً ةَ مّرت قؼط ضيً غلغ ىحػِغ ىی قٌّغ ىتهؾی را ةَ غٍّان وزَ جضيیً
ٌؽد اجاق پایاپای ةگػارٌغ و ىحػِغ ىی قٌّغ ىحٍاؿب ةا جؾییؼات كیيث آجی ،وزَ جضيیً را جػغیم کٍٍغ و اجاق پایاپای از ظؼف
آٌان وکانث دارد ىحٍاؿب ةا جؾییؼات ،ةعكی از وزَ جضيیً ُؼ یک از ظؼـیً را ةَ غٍّان اةاصَ جنؼف در اظحیار دیگؼی كؼاردُغ
و او صق اؿحفاده از آن را ظّاُغ داقث جا در ؿؼرؿیغ ةا ُو جـّیَ کٍٍغ.

 . 5كؼارداد ؿهؿ اؿحاٌغارد
كؼاردادی اؿث کَ ةؼ اؿاس آن غؼضَ کٍٍغه ىلغار ىػیٍی از دارایی پایَ را ىعاةق ىكعنات كؼارداد ؿهؿ اؿحاٌغارد در ازای ةِای
ٌلغ ةَ ـؼوش ىی رؿاٌغ جا در دورة جضّیم ةَ ظؼیغار جـهیو ٌيایغ .ظؼیغار ىی جّاٌغ ىػادل دارایی پایَ ظؼیغاری قغه را ظی
كؼارداد ؿهؿ ىّازی اؿحاٌغارد ىّضّع ىّاد2و  3دؿحّرانػيم ازؼایی ىػاىالت ؿهؿ اؿحاٌغارد،ةَ ـؼوش رؿاٌغ .كؼارداد ىػکّر ٌیؽ
در ایً دؿحّرانػيم ةَ اظحنار كؼارداد ؿهؿ اؿحاٌغارد ٌاىیغه ىی قّد.

ىػاـیث ُای ىانیاجی وىؽایای ظؼیغوـؼوش و پػیؼش کاالُا در ةّرس کاالی ایؼان
ىؽایای ؿاظحاری
 .1ىػاىالت در ةّرس کاال،ىحكکم و ؿازىان یاـحَ ،كاٌٌّيٍغ ،كاةم ٌظارت  ،قفاف ،غادالٌَ ،ركاةحی وکو ُؽیٍَ اؿث.
 .2در ةّرس کاال ،اىکان پّقف  ،جّزیع و اٌحلال ریـک وزّد دارد.
 .3در ةّرس کاال ،کیفیث و کيیث کاال و ىتهؼ ىػاىهَ و ىغت جضيیً قغه اؿث.
 .4کكؿ كیيث در ةّرس کاال از ظؼیق صؼاج صضّری و ةنّرت قفاف مّرت گؼـحَ و ةا صػف راٌث ةاغخ ــادزایی از ةازار
ىػاىالت ىی گؼدد.
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 .5پػیؼش کاال زِث ـؼوش در ةّرس کاال ىٍّط ةَ داقحً اؿحاٌغاردُای ازتاری ةؼای آن کاال ىی ةاقغ و از ایً راه کیفیث
کاال در ةّرس جضيیً ىی گؼدد.
 .6در ةّرس کاال ،ىتغاء کاال ىكعل و جضيیً قغه اؿث.
 .7در ىلایـَ ةا جكؼیفات ىٍاكضات و ىؽایغات ؿؼغث اٌسام ىػاىالت در ةّرس کاال ةـیار ةاالجؼ ةّده و زؼیان ىػاىالت از
اىٍیث کاىم ةؼظّردار اؿث.
 .8درمّرت ةؼوز اظحالف ىیان ظؼـیً ىػاىهَ ،ةّرس کاال دارای ىؼازع اظحنامی ةؼرؿی و رؿیغگی ةَ دغاوی ةّده و
ؿؼغث رؿیغگی ةَ دغاوی ىعؼح قغه در ىلایـَ ةا دادگاه ُای غادی ةاالجؼ اؿث.
 .9ةا اؿحفاده از اةؽارُای ىانی ىاٌٍغ كؼاردادُای ؿهؿ و ؿهؿ اؿحاٌغارد و ؿاز و کار اوراق ةِادار ىتحٍی ةؼ کاال ،اىکان جأىیً
ىانی ةٍگاه ُا از ایً ظؼیق وزّد دارد.
 .10صػف ةعكی از ُؽیٍَ ُای ىؼجتط ةا ـؼوش و ةازاریاةی ةا جّزَ ةَ وزّد ةازار ىـحلیو و ةغون واؿعَ در ةّرس کاال
 .11وزّد قفاـیث در ىػاىالت ةّرس کاال و صػف ُؼ گٌَّ غاىهی کَ در صّزه ـؼوش  ،ىٍسؼ ةَ ایساد راٌث ظّاُغ قغ.
ىؽایای ىانیاجی
 )%10از ىانیات ةؼ درآىغ صامم از ـؼوش کاالُایی کَ
 -1ظتق ىاده ( (6كاٌّن جّؿػَ اةؽارُا و ٌِادُای ىانی زغیغ ،ىػادل ده درمغ(
 )%10از ىانیات ةؼ درآىغ قؼکث ُایی کَ ؿِام آٌِا ةؼای ىػاىهَ در
در ةّرؿِای کاالیی پػیؼـحَ قغه و ةَ ـؼوش ىی رؿغ و در درمغ(
ةّرس ُای داظهی یا ظارزی پػیؼـحَ ىی قّد و پٍر درمغ( )%5از ىانیات ةؼ درآىغ قؼکث ُایی کَ ؿِام آٌِا ةؼای ىػاىهَ در ةازار
ظارج از ةّرس داظهی یا ظارزی پػیؼـحَ ىی قّد ،از ؿال پػیؼش جا ؿانی کَ از ـِؼؿث قؼکث ُای پػیؼـحَ قغه در ایً ةّرس ُا و
یا ةازارُا صػف ٌكغه اٌغ ةا جأییغ ؿازىان ةّرس و اوراق ةِادار ةعكّده ىی قّد .قؼکث ُایی کَ ؿِام آٌِا ةؼای ىػاىهَ در ةّرس ُای

داظهی یا ظارزی یا ةازارُای ظارج از ةّرس داظهی یا ظارزی پػیؼـحَ ىی قّد در مّرجی کَ در پایان دوره ىانی ةَ جأییغؿازىان
ةّرس و اوراق ةِادار صغاكم ةیـث درمغ( )%20ؿِام قٍاور آزاد داقحَ ةاقٍغ ىػادل دو ةؼاةؼ ىػاـیث ُای ـّق از ةعكّدگی ىانیاجی
ةؼظّردار ىی قٌّغ.
-2ةؼ اؿاس جتنؼه 1ىاده ( )7كاٌّن جّؿػَ اةؽارُا و ٌِادُای ىانی زغیغ،جياىی درآىغُای مٍغوق ؿؼىایَ گػاری در چِارچّب
ایً كاٌّن و جياىی درآىغُای صامم از ؿؼىایَ گػاری در اوراق ةِادار ىاده یک كاٌّن ةازار اوراق ةِادار زيِّری اؿالىی ایؼان
ىنّب  1384و درآىغُای صامم از ٌلم و اٌحلال ایً اوراق یا درآىغُای صامم از مغور و اةعال آٌِا از پؼداظث ىانیات ةؼ درآىغ
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ـاُیو و کهیات

و ىانیات ةؼ ارزش اـؽوده ىنّب  1387/3/2ىػاف ىی ةاقغ و از ةاةث ٌلم و اٌحلال آٌِا و مغور و اةعال اوراق ةِادار یاد قغه
ىانیاجی ىعانتَ ٌعّاُغ قغ (.ةٍاةؼ اغالم ىػاوٌث صلّكی ؿازىان ةّرس و اوراق ةِادار از آٌسا کَ قّرایػانی ةّرس و اوراق ةِادار
،كؼاردادُای آجی و اوراق ؿهؿ اؿحاٌغارد را ةَ غٍّان اةؽار ىانی زغیغ ىّرد جنّیب كؼار داده و اةؽارُای ىانی ٌیؽ اوراق ةِادار
ىّضّع ةٍغ  24ىاده یک كاٌّن ةازار اوراق ةِادار ُـحٍغ،ةَ جنؼیش جتنؼه یک ىاده )(7كاٌّن جّؿػَ اةؽارُا و ٌِادُای ىانی زغیغ
،ىػاىالت كؼاردادُای آجی و اوراق ؿهؿ اؿحاٌغارد ٌیؽ از پؼداظث ىانیات ىػاف ىی ةاقغ).
 -3ةؼ اؿاس جتنؼه  2ىاده (  )7كاٌّن جّؿػَ اةؽارُا و ٌِادُای ىانی زغیغ،ؿّد و کارىؽد پؼداظحی یا جعنیل اوراق ةِادار
ىّضّع جتنؼه  1ایً ىاده ةَ اؿحذٍا ؿّد ؿِام و ؿِو انكؼکَ قؼکحِا و ؿّد گّاُی ُای ؿؼىایَ گػاری مٍغوكِا،ىكؼوط ةَ
دتث اوراق ةِادار یاد قغه ٌؽد ؿازىان و اوراق ةِادار زؽ ُؽیٍَ ُای كاةم كتّل ةؼای جكعیل درآىغ ىكيّل ىانیات ٌاقؼ ایً
اوراق ةِادار ىضـّب ىی قّد.
 -4ةؼ اؿاس ىاده( )17كاٌّن جّؿػَ اةؽارُا و ٌِادُای ىانی زغیغ ،ظؼیغ و ـؼوش کاالُای پػیؼـحَ قغه در ةّرس ُای کاالیی
کَ ةا رغایث ىلؼرات صاکو ةؼ آن ةّرس ُا ىّرد داد و ؿحغ كؼار ىی گیؼٌغ جّؿط وزارجعاٌَ ُا و دؿحگاه ُای دونحی و غيّىی و
دؿحگاه ُای ازؼایی ٌیاز ةَ ةؼگؽاری ىٍاكنَ یا ىؽایغه و جكؼیفات ىؼةّط ةَ آٌِا ٌغارد.
 -5ةؼ اؿاس ىاده( )18كاٌّن جّؿػَ اةؽارُا و ٌِادُای ىانی زغیغ،دونث ىکهؿ اؿث کاالی پػیؼـحَ قغه در ةّرس را از ٌظام
كیيث گػاری ظارج ٌيایغ.
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