ﻗﺮارداد اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ زﻋﻔﺮان
راهاﻧﺪازی ﻣﯽﺷﻮد
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -ﺑﻬﺎر اﻣﺴﺎل ﻗﺮارداد آﺗﯽ زﻋﻔﺮان
راهاﻧﺪازی ﺷﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﯾﮏ ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ ،ﻗﺮاردادﻫﺎی
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ زﻋﻔﺮان در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ راهاﻧﺪازی و داد و ﺳﺘﺪ
ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،اواﯾﻞ ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﻗﺮارداد آﺗﯽ زﻋﻔﺮان
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮان راهاﻧﺪازی ﺷﺪ .در آن روز
ﻗﺮارداد ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه  ۱۳۹۷ﺑﺮای زﻋﻔﺮان رﺷﺘﻪای ﺑﺮﯾﺪه ﻣﻤﺘﺎز
)ﻧﮕﯿﻦ( ﺑﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۰ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه  ۱۳۹۷ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮد .آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن اﻋﻼم ﺷﺪ ،اﻧﺪازه ﻫﺮ ﻗﺮرداد ۱۰۰
ﮔﺮم زﻋﻔﺮان رﺷﺘﻪای ﺑﺮﯾﺪه ﻣﻤﺘﺎز )ﻧﮕﯿﻦ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داراﯾﯽ ﭘﺎﯾﻪ و ﺣﺪ
ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ روزاﻧﻪ زﻋﻔﺮان در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺳﻪ درﺻﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺴﻮﯾﻪ روز ﻗﺒﻞ ﺑﻮد.
در آﺑﺎن ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎی آﺗﯽ زﻋﻔﺮان
رﺷﺘﻪای درﺟﻪ ﯾﮏ در ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﻘﻪ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮان ﻓﻌﺎل ﺷﺪ .ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز در اﯾﻦ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ،ﺑﯿﺶ از  ۱۱ﻫﺰار و ۹۰۰
ﻗﺮارداد زﻋﻔﺮان رﺷﺘﻪای ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ در ﭘﺎﯾﺎن آذرﻣﺎه ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ زﻋﻔﺮان را ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری راه اﻧﺪازی ﮐﻨﺪ.
درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ورود
اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺒﺎدﻻت ،رﺷﺪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ “راه اﻧﺪازی ﻗﺮاردادﻫﺎی آﺗﯽ
زﻋﻔﺮان در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎزار ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺪرن و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﯽ زﻋﻔﺮان ﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار از ﻣﻌﺎﻣﻼت آﺗﯽ و ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﭙﺮده
زﻋﻔﺮان ،ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ زﻋﻔﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل ﺟﺎری راهاﻧﺪازی ﻣﯽﺷﻮد”.
ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻧﮋاد در ﺑﯿﺎن ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺧﺘﯿﺎر ،اﻣﮑﺎن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻓﺮوش در ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی
ﻣﺸﺨﺺ را ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ

اﻧﺪک ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾﺮان ،ورود ﮐﺸﺎورزان
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺣﺬف ﺑﯿﺶﺗﺮ واﺳﻄﻪﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﯿﻤﺖ زﻋﻔﺮان ﻣﻨﺠﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﻗﺮاردادی دوﻃﺮﻓﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس آن ﺧﺮﯾﺪار ﻗﺮارداد ،ﺣﻖ )ﻧﻪ اﻟﺰام و ﺗﻌﻬﺪ( دارد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار
ﻣﻌﯿﻨﯽ از داراﯾﯽ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﯿﻦ و در زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ .درواﻗﻊ در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ،دو ﻃﺮف ﺗﻮاﻓﻖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،در ازای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﯿﻨﯽ ،ﺣﻖ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش
داراﯾﯽ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد را در زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم
ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮارداد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻗﺮارداد اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﻄﺎی اﯾﻦ
ﺣﻖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ،ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ،آﻣﺎده ﻓﺮوش داراﯾﯽ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ از ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻗﺮارداد اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،دارﻧﺪه ﻗﺮارداد )ﺧﺮﯾﺪار( در اﻋﻤﺎل
ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﺗﻌﻬﺪ و اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﺪارد و در
ﺻﻮرت ﺻﺮفﻧﻈﺮ وی از اﺟﺮای ﻗﺮارداد ،ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﮐﻪ در ازای اﯾﻦ ﺣﻖ،
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ؛ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﺧﺮﯾﺪار ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺟﺮای ﻗﺮارداد اﺳﺖ.

