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قرارداد آتي چيست؟

قـرارداد آتـي قـراردادي اسـت كـه فروشـنده بـر اسـاس آن متعهـد
ميشـود در سررسـيد معيـن  ،مقـدار معينـي از كاالي مشـخص را بـه
قيمتـي كـه االن تعييـن ميكننـد ،بفروشـد و در
مقابـل طـرف ديگـر قـرارداد متعهـد ميشـود آن
كاال را بـا آن مشـخصات ،خريـداري كنـد .در اين
قراردادهـا ،بـراي جلوگيـري از امتنـاع طرفيـن از
انجـام قـرارداد ،طرفيـن بـه صـورت شـرط ضمن
عقـد متعهـد ميشـوند مبلغـي را بـه عنـوان وجه
تضميـن نـزد اتـاق پاياپـاي بگذارنـد و متعهـد
ميشـوند متناسـب بـا تغيیـرات قيمـت آتـي ،وجـه تضميـن را تعديل
كننـد و اتـاق پاياپاي بـورس کاال از طـرف آنان وكالت دارد متناسـب با
تغييـرات ،بخشـي از وجه تضمين هر يـک از طرفين را بـه عنوان اباحه
تصـرف در اختيـار طرف ديگر معاملـه قرار دهد و او حق اسـتفاده از آن
را خواهـد داشـت تـا در سـر رسـيد با هـم تسـويه كنند.

برخي اصطالحات رايج در قراردادهاي آتي
دارايي پايه
اصطالحـ ًا در قراردادهـاي آتـي ،کاال يـا آن دارايـي کـه قـرارداد
آتـي بـر روي آن منتشـر ميشـود را دارايـي پايـه ميگوينـد .معمـوالً
در بورسهـاي کااليـي دنيـا بـر روي داراييهـاي مختلفـي از جملـه
محصـوالت کشـاوري ،انـواع فلـزات ،انـواع فرارودههـاي نفتـي و سـاير
محصـوالت بـه عنـوان قرارداد آتي منتشـر ميشـود و به عنـوان دارايي
پايـه قراردادهـاي آتـي مطـرح ميشـوند.
موقعيت تعهدي فروش
اصطالحـ ًا گفتـه مـيشـود کسـي کـه در بـورس ،قـرارداد آتـي را به

مقدمه ای بر
قراردادهای آتی
فـروش مـي رسـاند و خـود را بـه تحويـل دادن دارايـي پايـه بر اسـاس
ضوابـط اسـتاندارد بـورس در تاريـخ معينـي در آينـده متعهـد مي کند،
موقعيـت فـروش يـا موقعيت تعهـدي فـروش اختيار کـرده اسـت .اگر
ايـن فـرد تا تاريخ سررسـيد قرارداد ايـن موقعيت را حفظ کنـد ضرورتاً
بايـد دارايـي پايـه را تحويـل دهد.
موقعيت تعهدي خريد
همچنيـن ،فـردي کـه در بـورس قـرارداد آتي را مـي خرد و خـود را
متعهـد بـه خريـد دارايـي پايه بـر اسـاس ضوابط اسـتاندارد بـورس در
تاريـخ معيني مـي نمايد ،اصطالحـاً موقعيت خريد يـا موقعيت تعهدي
خريـد اختيـار کرده اسـت و اگر تـا تاريخ سررسـيد قـرارداد اين موضع
را حفـظ کنـد ضرورتـاً بايـد دارايـي پايه را خريـداري کند.
سررسيد قرارداد
تاريـخ سررسـيد قراردادهـاي
آتـي بـر روي يـک کاال بـه صـورت
اسـتاندارد و مشـخص توسـط بورس
تعييـن ميشـود و فقـط بـراي
سررسـيدهاي معينـي کـه تعييـن
ميشـود امـکان انجـام معاملات آتي
وجـود دارد؛ مث ً
ال در بـورس کاال ،امکان
راه انـدازی قراردادهـای آتی سـکه طال
در سررسـید تمامـی مـاه هـای سـال به تشـخیص بـورس وجود
دارد .
اندازه قرارداد
در قراردادهـاي آتـي انـدازه هـر قـرارداد توسـط بورس تعيين ميشـود
و سـرمايهگذاران فقـط ميتواننـد مضربهـاي صحيحـي از اين مقـدار را
مـورد معاملـه قـرار دهنـد .به طـور مثـال در قراردادهاي آتي سـکه طالي
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بـورس کاال ،انـدازه قـرارداد 10عـدد سـکه طلاي بهـار آزادي طـرح امام
خمينـي(ره) ميباشـد .تمامـي ويژگيهاي مورد نظـر يک قـرارداد آتي در
قالـب مسـتندي به نام مشـخصات قـرارداد توسـط بورس به اطلاع عموم
مـيرسـد.؛ بـرای نمونـه مشـخصات قـرارداد آتی سـکه طال در انتهای
بروشـور آورده شـده است

بورسهاي فعال در معامالت قراردادهاي
آتي کاال چه خدماتي را ارائه ميکنند؟

بـورس معاملات آتـي مکاني معين بـراي خريـداران و فروشـندگان
اسـت که از طريق سـامانه الکترونيکي داراي اسـتاندارد بورس ،معامالت
آتـي انجـام ميشـود و ايـن معامالت بـراي همه شـرکت کننـدگان در
بـازار به صـورت عادالنـه عرضه مي شـود.
کارگزاران سفارشات مشتريان را از طریق روشهاي
ابالغ شده توسط بورس در سامانه معامالتي قراردادهاي
آتـي قـرار مـی دهند .معامالت ثبت شـده بر اسـاس
اولويتهـاي قيمتـي و در صـورت تسـاوی بـودن
قیمت ها بر اسـاس اولویت زماني انجام می شـود.
بورسهـا خـود رأسـاً حـق معاملـه ندارنـد و
نميتواننـد مشـتريان را وادار بـه معاملـه نماينـد.
مسـئوليت بورسها ايجاد بازاري منسـجم و شـفاف جهت کشف قيمتها
و انجـام معاملات به صورت عادالنه اسـت .تمـام بورسهاي دنيا توسـط
مقـام ناظـر کنتـرل و اداره ميشـوند .چنانچـه اعضـاي معاملـه گـر
بـورس مقـررات را ناديـده بگيرند مشـمول جريمه و يا ممنـوع المعامله
ميگردنـد.

معامالت آتي در بورس کاالي ايران

بـا توجـه بـه اينکـه اوليـن معاملات قراردادهـاي آتـي در دنيـا بـه
صورت اسـتاندارد در بورسهاي کااليي انجام شـده اسـت .در کشـور ما

مقدمه ای بر
قراردادهای آتی
نيـز معامالت اولين قـرارداد آتي در بورس کاالي ايران با راه انـدازي قرارداد
آتـي بـر روي شـمش طلاي يـک اونسـي (کـه در تاريـخ 1387/12/3
مـورد پذيـرش قـرار گرفتـه بـود) از تاريـخ  1387/4/1آغـاز شـد .اما با
راه انـدازي قراردادهـاي آتـي بر روي سـکه طالي
بهـار آزادي و آغاز معاملات آن در تاريخ،1387/9/5
هـم اکنـون تقريبا تمـام معاملات آتي بـورس کاال
بـه قراردادهـاي سـکه طالي بهـار آزادي طـرح امام
خمينـي(ره) اختصاص پيدا کرده اسـت که روز به
روز نيـز بـر متقاضيان حضـور در اين بـازار افزوده
ميشـود.
قراردادهـای آتـی زیـره سـبز نیـز در تاریـخ  1392/6/29پذیرش
شـده اسـت و از تاریـخ  1393/2/28قابـل معاملـه مـی باشـد .
همچنین  ،قرادادهای آتی کنجاله سـویا  ،در تاریخ 1392/12/19
پذیـرش شـده و بـورس کاال در صـدد راه انـدازی معاملات روی این
کاال نیـز می باشـد.
نگاهـي بـه آمار معاملات قراردادهاي آتـي در بورس کاالي ايران نشـان
مـي دهـد  ،طـی سـال  92تعـداد یک ميليـون و  853هـزار قـرارداد آتي
سـکه طلا بـه ارزش  209هزار میلیـارد ریال در بـورس کاالي ايران مورد
دادوسـتد قـرار گرفته اسـت.

نگاهي به مزاياي معامالت آتي

 )1مهمتريـن مزيـت قراردادهـاي آتـي خاصيـت پوشـش ريسـک
آن اسـت .پوشـش ريسـک به معنـاي اتخـاذ موقعيتي در بازار اسـت
کـه هـدف از آن حداقـل نمودن يا از بين بردن ريسـک (ناخواسـته)
ناشـي از نوسـانات و تغييـرات قيمـت اسـت .بـه عنـوان مثال يک
توليـد کننـده عمـده يـا مصـرف کننـده عمده بـراي از بيـن بردن
نـا اطمينانـي و ريسـکي کـه در مـورد قيمـت آينـده محصـوالت
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خـود بـا آن مواجـه اسـت ،ميتوانـد بـه راحتـي بـا اتخـاذ يـک
موقعيـت فـروش يـا خريـد در قالـب يـک معاملـه آتـي بـا قيمـت
مطلـوب بـراي زمـان نيـاز نسـبت بـه نوسـان قيمتها خـود را در
آينـده بيمـه کند.
 )2تضميـن معاملات توسـط اتـاق پاياپاي بـورس؛ اتـاق پاياپاي هر
بـورس نقش مهمـي را جهـت تضمين عملکرد مالـي قراردادهـاي آتي
معاملـه شـده ايفـا ميکنـد و به عنـوان پشـتوانه قابـل اطمينـان براي
طرفيـن معامله ميباشـد.
 )3هزينه انـدک معامالت :معامالت قراردادهاي
آتي نسـبت به معامالت نقـدي از هزينه معامالتي
کمتـري برخـوردار بوده و مطالعات نشـان ميدهد
کـه معاملات آتـي هزينـهاي معـادل  0/1درصد
هزينه معامالت نقـدي را دارد.
 )4اسـتفاده از اهرم مالي :معاملات قراردادهاي
آتـي در برگيرنده ريسـک بااليي بـوده و به معامله
گـران فرصـت بدسـت آوردن سـود زيـادي را ميدهـد بـه طـوري کـه
معاملـه گـر بـا يـک سـپرده اوليـه انـدک ميتوانـد معـادل کل ارزش
دارايـي تعهد شـده ،کسـب سـود يـا زيـان نمايد.
 )5نقـد شـوندگي بـاالي معاملات :در قراردادهـاي آتي بـراي اينکه
سـرمايه گـذار قـادر بـه فروش قـرارداد آتي باشـد .نيـاز بـه مالکيت آن
کاال يـا آن دارايـي معيـن نـدارد و بـا عمـل پيـش فـروش ميتواند يک
قـرارداد آتـي را در بـازار بـه فروشـد و در صورت نياز به تحويـل ،آن را از
بـازار فيزيکـي تهيـه نمايد که اين امـر ميزان نقد شـوندگي معامالت را
تـا حد بسـيار زيـادي افزايـش ميدهد.
قبـل از انجـام معاملـه آتي بايد توجه داشـت که اين معاملات داراي
ريسـک اسـت و مطالعـه و آگاهـي دقيـق از دسـتورالعملهاي مربوطه
بسـيار ضروري مي باشـد.
معاملـه آتـي داراي ريسـکهاي مالي بالقوه اي اسـت و ممکن اسـت

مقدمه ای بر
قراردادهای آتی
بـراي همـه سـرمايهگذاران مناسـب نباشـد .در معاملات آتـي سـود و
زيـان خريـدار و فروشـنده متقـارن اسـت .بديـن معنـي که اگـر طرف
دارنـده موقعيـت تعهـدي خريد در ايـن قرارداد سـود کنـد لزوماً طرف
دارنـده موقعيـت تعهدي فـروش زيان ميکنـد .ولي مسـئله اي که اين
ريسـک را تشـديد ميکنـد اهرميبـودن معاملات آتي اسـت.

مفهوم اهرم در معامالت آتي

اصـوالً يکـي از ويژگيهـاي معاملات آتـي اهرميبودن آنهاسـت و
ايـن ويژگـي اسـت که سـود و زيـان معاملات را در يـک دوره زماني با
توجـه بـه آورده اوليـه سـرمايهگذار بسـيار بـاال نشـان ميدهـد .مفهوم
اهرمـيبـودن را در قالـب يـک مثـال واقعي ميتـوان بازگـو کرد.
سـود يـا زيان واقعي هر فـرد در موقعيتي که روي قـرارداد آتي اتخاذ
کـرده اسـت ،دقيقـاً به انـدازه تغيير قيمـت آن قـرارداد در روز موردنظر
است.
بـراي مثـال فردي کـه موقعيت تعهـدي خريد روي
قـرارداد آتـي سـکه طال بـا سررسـید ارديبهشـت ماه
 91دارد در روز  1390 /08 /04کـه قيمـت تسـويه
ايـن قرارداد نسـبت به روز قبـل تقريبـاً  200/000ريال
افزايـش يافتـه اسـت (  2/8درصد افزايش قيمت نسـبت
بـه روز قبـل) ،دقيقاً بـه همين مقدار بر روي هر سـکه
سـود داشـته اسـت و بـا توجـه بـه اينکه هـر قـرارداد شـامل  10قطعه
سـکه طال اسـت ،کل سـود اين فرد 2000/000ريال ميباشـد که بايد
در پايان روز و در تسـويه حسـاب روزانه به حسـاب او منتقل شود .حال
سـوال ايـن اسـت کـه بـا توجـه بـه اين سـود درصـد بـازده اين فـرد با
توجـه بـه سـرمايهگذاري اوليـه اي که انجـام داده اسـت ( وجه تضمين
سـپرده شـده در حسـاب تضمين) چه قدر اسـت.
ميدانيـم کـه کل سـرمايهگذاري فـرد بـراي اتخـاذ ايـن موقعيـت
تعهـدي همـان وجه تضميـن قرارداد اسـت .اگر وجه تضميـن در تاريخ
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مذکـور 7ميليـون ريـال باشـد ،در اين صـورت بـازده سـرمايهگذاري او
در ايـن روز معـادل تقريبـاً  28درصـد خواهد بـود و اين همـان ويژگي
اهرمـيدر بـازار معامالت آتي اسـت.
يعنـي  2/8درصـد افزايش در قيمتهـاي آتي باعث بـازده  28درصدي
فـرد داراي موقعيـت تعهدي خريد شـده اسـت و دقيقاً به همين شـکل
اثـر اهرميباعـث زيانهـاي بـاال نيز ميشـود .اين ويژگـي معامالت آتي
هنگامياثـر خـود را بيشـتر نشـان ميدهـد کـه بنـا به داليـل مختلف
نوسـانات قيمتهـاي آتـي بـاال باشـد و قيمتهـا بـا درصدهـاي بـاال
نوسـان کننـد (دقيقـاً ماننـد مـورد ذکر شـده در مثـال) .البتـه ممکن
اسـت کـه مقـدار وجه تضميـن اوليـه قراردادهـا افزايش يابـد و مث ً
ال به
 30درصـد ارزش قـرارداد برسـد کـه در اين صورت
ايـن ويژگـي اهرميتـا حـدي کاهش مييابـد ولي
همچنان وجـود دارد.
دقيقـاً بـه دليل هميـن ماهيت اهرميو ريسـکي
بازارهـاي آتـي اسـت کـه توصيه ميشـود افـراد با
سـطح آشـنايي و آگاهـي بـاال وارد ايـن معاملات
شـوند .بـه خصـوص فعاالنـي کـه قصـد پوشـش
ريسـک و يـا آربيتـراژ در بـازار ندارنـد در مـورد ورود بـه ايـن بـازار بايد
بررسـي بيشـتري کـرده و از ريسـکهاي موجـود در اين بازار شـناخت
کافـي داشـته باشـند ،لـذا تمـام سـرمايهگذاران اين بـازار قبـل از ورود
بـه بـازار بيانيـه ريسـک را امضا ميکننـد که حـاوي اطالعـات الزم در
خصـوص اقـرار سـرمايهگذار به آگاهي کامـل از ريسـکهاي موجود در
ايـن بـازار و شـناخت کافـي از مکانيسـمهاي معامالتـي بـازار اسـت.
اتخـاذ تصميـم معاملـه در ايـن بازار نيـاز بهانديشـيدن در حوزههاي
اقتصـادي گوناگـون ،توجـه بهعوامـل اقتصـادي و تحليلهـاي زيربنائي
دارد.

مقدمه ای بر
قراردادهای آتی

فرآيند دريافت کد معامالتي توسط
مشتري

مشـتري بايـد بـه يکـي از کارگـزاران بـورس کاال کـه داراي مجـوز
معامالتـي قراردادهـاي آتـي باشـد مراجعـه و مـرادک زيـر را ارايه کند:
 مدارک احراز هويت که توسط کارگزار برابر با اصل مي شود. افتتـاح حسـاب در اختيـار بورس(عملياتـي)نـزد يکـي از بانکهـاي معرفـي شـده از سـوي
بـورس کاال.
 تکميـل فـرم درخواسـت کـد و فرم اقـرارنامهبيانيه ريسـک.
 گواهـي گذرانـدن دورههـاي آموزشـي مـوردتاييد بـورس.
 تکميل فرم معرفي اطالعات حسابهاي بانکي مشتري.سـپس کارگـزار مـدارک را بـه بـورس تحويل ميدهد .بـورس نيز
پـس از بررسـی مـدارک مربوطه نسـبت بـه صدور کد براي مشـتري
اقـدام مـي کند و کـد صادره را بـه کارگـزار مربوطه اعلام مينمايد.

فرآيند انجام معامالت آتي

پـس از صـدور کـد توسـط بـورس ،مشـتري مجاز بـه انجـام فعاليت
در بـازار قراردادهـاي آتـي ميباشـد کـه فرآينـد انجـام معاملات در
قرادادهـاي آتـي بـه صـورت زير اسـت:
 -1واريز وجه تضمين اوليه به حساب عملياتي.
 -2ارايـه سـفارش خريـد و يـا فـروش بـه کارگـزار مربوطـه و اتخـاذ
موقعيـت خريـد يـا فـروش در بـازار معاملات آتي.
 -3انجـام معاملات روزانه بـر روي موقعيت معامالتي اتخاذ شـده به
نحـوي کـه مشـتري ميتوانـد تـا زمان سـر رسـيد قـرارداد بـه دفعات،
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کاال را خريـد و فـروش کـرده و بـا توجـه به نرخهـاي روز از سـود مورد
نظـر بهرهمند شـود.

مقدمه ای بر
قراردادهای آتی
قرارداد آتی سکه بهار آزادی طرح امام

(ره)

1

دارایی پایه

سکه طالی تمام بهار آزادی طرح امام خمینی (ره)

2

قرارداد آتی پذیرش شده

قـرارداد آتی سـکه طالی تمـام بهار آزادی طـرح امام

3

اندازه قرارداد آتی

 10سکه

4

استاندارد تحویل

بر اساس استاندارد بانک مرکزی

5

ماه قرارداد آتی

تمام ماههای سال

6

حد نوسان قیمت روزانه

حداکثـر تـا ( )-/+ %5بـا توجـه به قیمت تسـویه روز

7

دوره معامالت

از تاریـخ منـدرج در اطالعیـه معامالتـی قـرارداد تا 5

8

تاریخ تحویل

از اولیـن روز کاری پـس از آخریـن روز معاملات تـا

9

محل تحویل

اتـاق پایاپای بورس یا محلی که توسـط بـورس تعیین

10

حداقل تغیر قیمت سفارش

 5/000ریـال بـرای هـر سـکه ( 50/000ریـال بـرای هر

11

وجه تضمین اولیه

تضاميـن اوليه بـا توجه به فرمـول محاسـباتی زیر اخذ
خواهد شـد كـه با توجه بـه آن تضامين طـي زمان ثابت
نبوده و بـه صورت پويا در حال تغييـر خواهد بود .مبنای
محاسـبه وجـه تضمین در ایـن فرمول میانگیـن موزون
قیمت های تسـویه در کلیـه سررسـیدهای قراردادهای
آتـی در دارایی پایه مربوطه تعیین شـده اسـت .اگر وجه
تضمین محاسـبه شـده بر اسـاس فرمول زیر طي  5روز
كاري متوالي بزرگتر یا طـي  15روز كاري متوالي کوچکتر
از وجه تضمین جاری باشـد ،وجه تضمين بايد بر اسـاس
فرمول زیر تعديل شـود:

12

حداقل وجه تضمین

 70درصد وجه تضمین اولیه

13

حداکثر حجم هر سفارش

حداکثر تا  10قرارداد

14

واحد قیمت

ریال برای هر سکه

خمینی

(ره)

قبل

روز قبـل از پایـان ماه قـرارداد

پایان قـرارداد

میگر د د
قرارداد)

) [ [)

B
+1 ×C
C

×A=2

 : Aوجه تضمین اولیه محاسباتی
 : Bمیانگیـن مـوزون قیمت¬هـای تسـویه در کلیـه
سررسـیدهای قراردادهـای آتـی دارایی پایه مـورد نظر
 : Cپانصد هزار ریال
بیشـینه موقعیتهـای تعهـدی بـاز خرید و یـا فروش
مشـتری معیـار اخذ وجـه تضمیـن اولیه خواهـد بود.
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قرارداد آتی سکه بهار آزادی طرح امام

(ره)

15

کارمزد معامالت

 10/000ریـال بـورس 16/000 ،ریال کارگـزار 4/000 ،ریال
سـازمان بـورس و اوراق بهـادار و در مجمـوع 30/000
ریـال از بابـت معامله هر قـرارداد

16

کارمزد تسویه و تحویل

 50/000ریال بابت هر قرارداد

17

ساعات معامله

روزهـای شـنبه تا چهارشـنبه از سـاعت  10الـی  18و
پنـچ شـنبهها از سـاعت  10الـی 16

18

نماد کاال

19

سـقف مجاز موقعیتهـای تعهدی
با ز

اشخاص حقیقی 100 :قرارداد،
اشـخاص حقوقـی :معـادل اشـخاص حقیقـی و قابـل
افزایـش تـا  %10سـرمايه ثبتـي شـركت و محـدود به
 %20موقعيتهـاي تعهـدي بـاز در بـازار

20

مهلـت ارائـه گواهـی آمادگـی
تحو یـل

 2روز کاری قبـل از آخریـن روز معامالتـی تا  30دقیقه
پـس از اتمام جلسـه معامالتی

21

جریمهها

الـف) حسـب مـواد  41و  42از دسـتورالعمل اجرایـی
قـرارداد آتـی جریمـه عـدم ارائـه گواهـی آمادگـی
تحویـل از طرف دارنـدگان موقعیت تعهـدی باز خرید
و فـروش بمیـزان یـک درصـد ارزش کل قـرارداد بـر
اسـاس قیمـت تسـویه همـان روز معامالتی قـرارداد
آتـی میباشـد.
ب) جریمـه عـدم ارائه رسـید انبار از طرف مشـتریان
فروشـنده یـک درصـد ارزش قـرارداد بـر اسـاس
قیمـت تسـویه آخریـن روز معامالتـی اسـت کـه به
نفـع خریـدار کسـر میگـردد .همچنیـن در صورتـی
کـه قیمت بـازار نقـدی دارایی پایـه از قیمت تسـویه
آخرین روز معامالتی بیشـتر باشـد تفـاوت این دو نرخ
بـه نفـع مشـتری خریـدار از فروشـنده اخـذ میگردد.
ج) جریمـه عـدم واریز وجـه ارزش قرارداد بر اسـاس
قیمت تسـویه آخرین روز معامالتی از طرف مشـتریان
خریـدار ،یـک درصـد ارزش قـرارداد میباشـد کـه
بـه نفع فروشـنده از حسـاب مشـتری خریدار کسـر
میگـردد و چنانچـه قیمت بـازار نقـدی دارایـی پایه
از قیمـت تسـویه آخریـن روز معامالتـی کمتر باشـد
تفـاوت ایـن دو نـرخ بـه نفـع مشـتری فروشـنده از
خریـدار اخذ میگـردد.
د) در تمامـی مـوارد فوق کارمزد تسـویه و تحویل هر
دو سـر معاملـه به نفع بورس از مشـتری نکـول کننده
دریافت خواهد شـد.
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سایر شرایط

مبنای تحویل کاال ،سـکه ضرب سـال  1386میباشـد.
امـکان تحویل کاال برای سـکههای ضرب شـده سـایر
سـالها بـه غیر از سـکه ضرب سـال  ،1386براسـاس
پرمیـوم تعییـن شـده توسـط بـورس وجـود دارد.
مجمـوع موقعیتهـای معامالتـی بـاز کل بـازار بـرای
ایـن قـرارداد حداکثـر بـه میـزان مجموع سـکههای
طالی تمـام بهار آزادی طـرح امام خمینـی (ره) ضرب
شـده میباشد.

 MM) GCMMYYعالمتاختصاری ماه قرارداد و YYسالمیباشد(
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