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(( اطالعیه )) 

موضوع: فرآیندتحویل قراردادهای آتی زعفران رشته ای درجه یک ( پوشال معمولی) سررسید مهر ماه ٩٨

مخاطب: کلیه فعاالن معامالت قراردادهای مشتقه

تاریخ انتشار: ١٣٩٨/٠٦/٣١

متن اطالعیه: 

   بدینوسیله به اطالع مشتریان و کارگزاران بازار قراردادهای مشتقه میرساند فرآیند تحویل در قرارداد آتی 
زعفران پوشال معمولی تحویل مهر ماه ٩٨ در روز شنبه مورخ ١٣٩٨/٠٧/١٣ و از طریق گواهی سپرده زعفران 
مطابق ضوابط پیوست انجام خواهد پذیرفت. لذا کلیه مشتریان فروشنده و خریدار دارای موقعیت تعهدی باز 

موظفند براساس ضوابط اعالم شده جهت انجام فرآیند تحویل اقدام نمایند.

منتشر کننده: مدیریت توسعه بازار مشتقه



 
  {شماره} 

 {تاريخ}  

 {پيوست}

  پوشال معمولي) (يك رشته اي درجه  قرارداد آتي زعفران يلتحو يندفرآ(    

  

  :تعاريف

كاال معامله نموده و اكنـون ملـزم بـه     نزد شركت بورس يكه مشتر زعفراني يقرارداد آتقرارداد:  -1

  .باشد يم يلآن براساس مشخصات ذ يافتدر يا يلتحو

و  يـداران توسـط خر  زعفران يآتاردادهاي قركه معامالت  يرانا يشركت بورس كاالبورس كـاال:   -2

  .پذيرد يفروشندگان در آنجا صورت م

صدور قبض انبـار  و يافت زعفران در يتلئوكه مس پذيرش شده بورس كاالي ايرانهاي انبار : انبـار  -3

 يفروشنده كـه در قراردادهـا   يانمشتر براي گواهي سپرده زعفرانبه موقت  به منظور تبديل شدن 

شركت زرين زعفـران  "كه در اينجا انبار  .بر عهده داردرا اند  كاال معامله نموده بورس زعفران يآت

  مي باشد.  "و شركت سحرخيز مي باشد  زمينمشرق 

دوره  يكه در انتها زعفران يفروش در قرارداد آت يتعهد يتدارنده موقع يمشترفروشنده:  يمشتر -4

  باشد. يم زعفران يلملزم به تحوتعهد خود  يفايشده و جهت ا يلتحو يندمعامالت وارد فرآ

دوره  يكـه در انتهـا   زعفران يدر قرارداد آت يدخر يتعهد يتدارنده موقع يمشتر: يدارخر يمشتر -5

  وجه قرارداد است.جهت ايفاي تعهدات ملزم به واريز معامالت 

  1397توليد سال  زعفران رشته اي درجه يك ( پوشال معمولي): زعفران -6

  زعفران رشته اي درجه يك ( پوشال معمولي)گرم  100: عفرانز ياندازه هر قرارداد آت -7

اوراق بهاداري است كه مويد مالكيت دارنده آن بـر مقـدار معينـي كـاالي      گواهي سپرده كااليي: -8

  گردد. سپرده شده در انبار است و پشتوانه آن قبض انباري است كه توسط انباردار صادر مي

 وشنده: فر يانزعفران توسط مشتر يلتحو فرايند

براي تبديل زعفران به گواهي سپرده بـه   09/07/98  سه شنبهروز حداكثر تا  فروشنده موظفند يانمشتر كليه

مراجعه نماينـد. عـالوه بـر ايـن مشـتريان       و شركت سحرخيز شركت زرين زعفران مشرق زمين هايانبار



 
  {شماره} 

 {تاريخ}  

 {پيوست}

اقدام به خريد گـواهي سـپرده   ) 13/07/98آخرين روز معامالتي( 15:30توانند حداكثر تا ساعت  فروشنده مي

بـا نمـاد    پوشال معمولي زريـن  9808زعفران  هايزعفران در معامالت روزانه گواهي سپرده زعفران در نماد

  نمايند.   )12پ9808پوشالمعمول سحرخيز(پ) (زعف9808زعفران ،)06پ 9808زعف (معامالتي 

  زعفران: يو كارشناس تحويل

باشـد بلكـه تعـداد     ، به منزله ايفا كردن تعهدات فروشنده نميرانبار مذكوصرف تحويل زعفران به   -1

در كد سهامداري مشتري مـالك انجـام تعهـدات مشـتري      نگينهاي سپرده كااليي زعفران  گواهي

 .فروشنده است

  هاي انبارداري و ارزيابي: هزينه

گـواهي سـپرده زعفـران     هاي موجود در معامالت هاي ارزيابي، نمونه برداري و انبارداري مطابق رويه هزينه

 باشد. مي نگين

  :يبه مشتر يدرس يلزعفران و تحو دريافت

   .نمايد يم فروشنده يبه مشتر رسيداقدام به صدور   زعفرانكامل  يافتو در يپس از كارشناس انبار

هاي صادر شده به نام فروشنده باقي مانـده و   گواهي يدار،وجه قرارداد توسط خر يزدرصورت عدم وار: توجه

تواند اقدام به فروش گواهي در بازار گواهي سپرده زعفران يا ارائه گواهي به انبار جهت ترخيص  فروشنده مي

  و دريافت زعفران نمايد.

  :يدارانخر يلتحو فرآيند

اقدام بـه تـامين وجـه ارزش     13/07/98مورخ  شنبهروز  15:45بايست حداكثر تا ساعت  مشتري خريدار مي

گواهي آمادگي تحويل را مطابق مهلـت تعيـين شـده در مشخصـات     تي خود نمايد وقرارداد در حساب عمليا

   .قرارداد ارائه نموده باشد

  انتقال مالكيت گواهي از فروشنده به خريدار:



 
  {شماره} 

 {تاريخ}  

 {پيوست}

نمايد و پس  مديريت فناوري بورس تهران اقدام به ارسال هزينه انبارداري مشتريان به بورس كاال ميشركت 

ي از حساب دراختيار دارندگان موقعيت تعهدي فروش، بورس اقدام بـه واريـز بـه    از برداشت هزينه انباردار

  حساب عملياتي انبار مي نمايد. 

در نهايت فرايند تحويل به صورت انتقال مالكيت گواهي سپرده، به صورت ترخيص گواهي سپرده زعفـران   

  د. از كد سهامداري فروشنده و انتقال به كد سهامداري خريدار انجام مي شو

  ساير اطالعات:

با نماد معـامالتي   پوشال معمولي زرين 9808زعفران  معامالتي گواهي سپرده كااليي زعفران : هاينماد-1

  )12پ9808معمول سحرخيز(پ) (زعف پوشال9808زعفران، )06پ 9808زعف (

، 31وسـي  خراسان رضوي، تربت حيدريه، خيابان فردوسي شمالي، فرد -1: پذيرش شده هايانبار نشاني -2 

، خراسان رضوي، شهرك صنعتي توس، فـاز  زمين، انبار شركت زرين زعفران مشرق 7الكپ ،ساختمان اميد

  شركت كشاورزي سحرخيز 6يك ، نبش تالش شمالي 

  نكات مهم:

حداكثر تـا سـه روز كـاري قبـل از     جهت تبديل شدن به گواهي سپرده،  هاتحويل زعفران به انبار -1

 باشد. امكان پذير مي 09/07/98يعني تا تاريخ سررسيد 

الـي   8:30در روزهاي شنبه تا چهارشنبه هر هفته از سـاعت   زعفرانمعامالت گواهي سپرده كااليي  -2

توانند در هر روز  مشتريان مي لذا گيرد، انجام ميمديريت فناوري شركت و در بستر معامالتي  15:30

جهت  13/07/98 شنبه كاري پايان روزو نگهداري آن تا ده در اين بازار نسبت به خريد گواهي سپر

 ايفاي تعهد فروش اقدام نمايند.

كـد  زعفـران در اگر دارنده موقعيت باز فروش در آخـرين روز معـامالتي داراي گـواهي سـپرده       -3

و گواهي آمادگي تحويل را مطابق مهلت تعيين شده در مشخصات قرارداد ارائه  سهامداري خود باشد

هاي باز مشتري در قراردادهاي آتي اقدام به برداشت دارايـي از   موقعيت، بورس به تعداد نموده باشد



 
  {شماره} 

 {تاريخ}  

 {پيوست}

نمايد. همچنين عدم تكافوي دارايي در كد سهامداري، به منزله نكول قـرارداد   كد سهامداري وي مي

 هاي مقرر در مشخصات قرارداد خواهد شد.  محسوب شده و مشمول جريمه

ميـانگين   ات جرايم نكول قراردادهاي آتي زعفـران مبناي محاسبه قيمت نقدي زعفران در محاسب -٤

پوشـال معمـولي زريـن     9808زعفـران قيمـت پايـاني معـامالت گـواهي سـپرده زعفـران(        وزني

در آخـرين   )12پ9808پوشالمعمول سحرخيز(پ) (زعـف 9808زعفرانو  )06پ 9808(پ)(زعف

 خواهد بود. قرارداد آتي روز معامالتي 

 باشد. سهامداري شامل يك گرم زعفران مي گواهي سپرده كااليي در كدهر -5

همچنـين اسـتعالم    انجام معامالت گواهي سپرده كااليي فقط با كد سهامداري امكان پذير مي باشـد.  -6

وضعيت كد سهامداري مشتري در رفع هر گونه محدوديت و مانع جهت انتقال دارايي از اين كد به عهده 

 مشتري مي باشد.

 باشد. توسط مشتري، نيازي به حضور نماينده كارگزار نمي انبار به زعفرانجهت تحويل  -7

كـد سـهامداري   ع از وضـعيت  طالتمامي مشتريان داراي موقعيت تعهدي خريد و فروش بايد جهت ا -8

به كارگزار مربوطه مراجعه نمايند و هر گونـه  كه تحويل در بورس بر مبناي آن انجام خواهد شد، خود، 

 داري خود را از طريق كارگزار مربوطه به بورس اطالع دهند.تغيير در وضعيت كد سهام

كارگزاران مي توانند نسبت به مشاهده كد سهامداري مشتريان، مراتب را در سامانه معـامالت ابـزار    -9

رساني الزم را انجام  اطالعمالحظه نموده و به مشتريان خود  بخش گزاراش ها/ مشتريان،مشتقه (سما) در 

 دهند.

پوشـال معمـولي زريـن     9808زعفـران (  هاينمادم تحويل با استفاده از گواهي سپرده فقط در انجا -10

امكـان پـذير     )12پ9808پوشالمعمول سـحرخيز(پ) (زعـف  9808زعفران، ( )06پ 9808(پ)(زعف

هاي باز نمـاد   در صورت تكميل ظرفيت انبار جهت تحويل قراردادهاي آتي با توجه به موقعيت. باشد مي

مـذكور و انجـام فراينـد     هاي، تحويل زعفران به صورت فيزيكي به انبار09/07/98در روز  98ماه  مهر

پذير خواهد بود. در اين صورت تخصيص دارايـي   تحويل خارج از سازوكار گواهي سپرده زعفران امكان

به خريداران در قالب گواهي سپرده يا تحويل فيزيكي بر اساسي اولويت زمـاني أخـذ موقعيـت خريـد     



 
  {شماره} 

 {تاريخ}  

 {پيوست}

رت خواهد گرفت. همچنين شرايط در صورت تحويل فيزيكي زعفران توسط فروشـنده بـه انبـار و    صو

 مواعد آن تابع مفاد اين اطالعيه خواهد بود.

قرارداد آتي، مطابق مقررات و رويه حاكم بر معامالت گـواهي سـپرده،   پس از اتمام فرايند تحويل -11

تحويـل گرفتـه   از انقضاي اعتبار گواهي سپرده كااليي نمايد پيش  دارنده گواهي سپرده كااليي تعهد مي

اقدام نمايد. در صورتي كه  از انبار و يا فروش گواهي سپرده در بازار كاال گرفتن نسبت به تحويلشده، 

جهـت   بـورس به هر دليل دارنده گواهي پس از انقضاي اعتبار گواهي سپرده و مهلت تعيين شده توسط 

گـذاري   انباردار خروج نهايي كاال را ثبت نموده و بـورس، شـركت سـپرده   تحويل كاال مراجعه ننمايد، 

موجـود در  در خصوص كميت و كيفيت كـاالي   مسئوليتيگونه  شده بورس هيچ مركزي و انبار پذيرش

در صورت عدم مراجعه دارنده گواهي سپرده كااليي، چنانچه انباردار شرايطي جهت نگهداري  ندارند. انبار

عدم مراجعه در حكم موافقت دارنده شده بورس اعالم نمايد،  خروج كاال از انبار پذيرشكاال پس از ثبت 

  باشد. ميشرايط اعالمي گواهي با 

با توجه به وجود بيش از يك نماد معامالتي گواهي سپرده زعفران براي تحويل قراردادهاي آتي، در  -12

د، برداشت دارايي براي ايفاي تعهدات وي، از صورتي كه فروشنده در بيش از يك انبار، دارايي داشته باش

نقد شونده ترين نماد گواهي سپرده كااليي زعفران صورت خواهد گرفت و تخصيص دارايي از انبارهـا  

  صورت خواهد گرفت. تصادفيبه خريداران به صورت 

  

  

  
  

  


