
 

 

 6974/300/400شماره: 
 18/07/1400تاریخ:  

 داردپیوست: 

    

 «پرینت نامه بدون درج مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

 )) اطالعیه (( 
 

 1400مهرماه سررسید پسته فرآیندتحویل قراردادهای آتی موضوع: 

 : کلیه فعاالن معامالت قراردادهای مشتقهمخاطب

 18/07/1400: تاریخ انتشار

  :متن اطالعیه

رساند فرآیند تحویل در قرارداد آتی بدینوسیله به اطالع مشتریان و کارگزاران بازار قراردادهای مشتقه می   

و از طریق گواهی سپرده پسته مطابق ضوابط  27/07/1400شنبه مورخ در روز سه 1400پسته تحویل مهرماه 

ارای موقعیت تعهدی باز موظفند براساس پیوست انجام خواهد پذیرفت. لذا کلیه مشتریان فروشنده و خریدار د

 ضوابط اعالم شده جهت انجام فرآیند تحویل اقدام نمایند.

 

 : مدیریت توسعه بازار مشتقهمنتشر کننده
 

 

 



 
 }شماره{ 

 }تاریخ{  

 }پیوست{

 ((پسته قرارداد آتی  یلتحو یندفرآ))   

 

 :تعاریف

سته  یقرارداد آتقرارداد:  -1  یلکاال معامله نموده و اکنون ملزم به تحو نزد شرکت بورس  یکه مشتر  پ

 .باشدیم یلآن براساس مشخصات ذ یافتدر یا

و  یدارانتوسررخ  ر پسررته یآتقراردادهای که معامالت  یرانا یشرررکت بورس کاالبورس کاال:  -2

 .پذیردیفروشندگان در آنجا صورت م

صرردور قبا انبار و  پسررتهیافت در یتلئوکه مسرر پذیرش شررده بورس کاالی ایرانهای انبار : انبار -3

شدن   سپرده  به موقت  به منظور تبدیل  سته گواهی  شتر  برای پ شنده که در قراردادها  یانم  یآت یفرو

سته  شرررکز یریز یرارام رقررر  "که در اینجا انبار  .بر عهده داردرا اند کاال معامله نموده بورس پ

 می باشد.  "شرکز سبز دانه کویر  "و  "یریز

شتر فروشرره: :  یرقرر ر -4 سته  یفروش در قرارداد آت یتعهد یتدارنده موقع یم دوره  یکه در انتها پ

 باشد.یم پسته یلتعهد  ود ملزم به تحو یفایشده و جهت ا یلتحو یندمعامالت وارد فرآ

دوره  یکه در انتها پسررته یدر قرارداد آت ید ر یتعهد یتدارنده موقع یمشررتر: ی:ارخر یرقررر ر -5

 وجه قرارداد است.جهت ایفای تعهدات ملزم به واریز معامالت 

 1399تولید سال  پسته: پس ه -6

  پسته کیلوگرم100: پس ه یهر قرارداد آت ان:ای  -7

اوراق بهاداری است که موید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کاالی سپرده  گواهی سپرد  کاالیی: -8

 گردد.شده در انبار است و پشتوانه آن قبا انباری است که توسخ انباردار صادر می



 
 }شماره{ 

 }تاریخ{  

 }پیوست{

 فروشه: :  یامتوسط رق ر پس ه یلتحو فرایه:

به گواهی سپرده به  پستهبرای تبدیل  24/07/1400مورخ  شنبهحداکثر تا  فروشنده موظفند یانمشتر کلیه

مراجعه نمایند. عالوه بر این مشتریان   "شرکز سبز دانه کویر  " و "شرکز یریز یرارام رقر  یریز

اقدام به  رید گواهی سپرده  (27/07/1400آ رین روز معامالتی) 15:00توانند حداکثر تا ساعت فروشنده می

-0008)پسز 0008سبزدانه30-32پس ه فه:قی  هایدر نماد پستهدر معامالت روزانه گواهی سپرده  پسته

 نمایند. (08-0008)پسز 0008ره والت 30-32پس ه فه:قی و(04

 :پس ه یو کارشهاس تحویل

سته صرف تحویل    -1 شنده نمی مذکور هایانباربه  پ شد بلکه تعداد  ، به منزله ایفا کردن تعهدات فرو با

سپرده کاالیی  گواهی سته های  شنده        پ شتری فرو شتری مالک انجام تعهدات م سهامداری م در کد 

 .است

 های انبارداری و ارییابی:هزیهه

 باشد.می پستهپرده های موجود در معامالت گواهی سهای ارزیابی، نمونه برداری و انبارداری مطابق رویههزینه

 :یبه رق ر ی:رس یلو تحو پس ه دریافز

  .نمایدیم فروشنده یبه مشتر رسیداقدام به صدور  پستهکامل  یافتو در یپس از کارشناس انبار

صورت عدم وار : توجه سخ  ر  یزدر شنده باقی مانده و     گواهی یدار،وجه قرارداد تو شده به نام فرو صادر  های 

سپرده  فروشنده می  سته تواند اقدام به فروش گواهی در بازار گواهی  یا ارائه گواهی به انبار جهت تر یص و  پ

 نماید. پستهدریافت 



 
 }شماره{ 

 }تاریخ{  

 }پیوست{

 :ی:ارامخر یلتحو فرآیه:

اقدام به تامین وجه ارزش  27/07/1400مورخ  شنبهسهروز  15:15 ساعتبایست حداکثر تا مشتری  ریدار می

گواهی آمادگی تحویل را مطابق مهلت تعیین شررده در مشررخصررات  قرارداد در حسرراع عملیاتی  ود نماید و

  .قرارداد ارائه نموده باشد

 ان قال رالکیز گواهی ای فروشه:  به خری:ار:

شتریان ب  شرکت   سال هزینه انبارداری م نماید و پس ه بورس کاال میمدیریت فناوری بورس تهران اقدام به ار

از برداشررت هزینه انبارداری از حسرراع درا تیار دارندگان موقعیت تعهدی فروش، بورس اقدام به واریز به     

 حساع عملیاتی انبار می نماید. 

سپرده       صورت تر یص گواهی  سپرده، به  صورت انتقال مالکیت گواهی  سته در نهایت فرایند تحویل به  از   پ

 وشنده و انتقال به کد سهامداری  ریدار انجام می شود. کد سهامداری فر

 سایر اطالرات:

سپرده کاالیی   هاینماد-1 سته معامالتی گواهی  سته فندقی :  پ ست  0008سبزدانه 30-32پ سته   (،04-0008)پ پ

 (08-0008)پست 0008مه والت 30-32فندقی

 : پذیرش ش:  هایانبار نقانی -2

شرق زمین   -1 سان رضوی   : شرکت زرین زعفران م ستان  را ستان مه والت   -ا بلوار  -شهر فیا آباد   -شهر

 تر از میدان شهداصد متر پایین -امام  مینی

سبز دانه کویر   -2 ستان کرمان  :شرکت  سیرجان     -ا ستان  روبروی منطقه  -جاده تهران 3کیلومتر -شهر

 ویژه اقتصادی سیرجان

 

 

 

 



 
 }شماره{ 

 }تاریخ{  

 }پیوست{

 نکات رهم:

 

حداکثر تا سه روز کاری قبل از سررسید     به انبارها جهت تبدیل شدن به گواهی سپرده،    پسته تحویل  -1

 باشد.امکان پذیر می 24/07/1400یعنی تا تاریخ 

سپرده کاالیی   -2 سته معامالت گواهی  ساعت       پ شنبه هر هفته از  شنبه تا چهار الی  8:45در روزهای 

توانند در هر روز مشتریان می  لذا گیرد،می انجاممدیریت فناوری شرکت  و در بستر معامالتی   15:00

سپر   سبت به  رید گواهی   27/07/1400 شنبه سه کاری  و نگهداری آن تا پایان روزده در این بازار ن

 جهت ایفای تعهد فروش اقدام نمایند.

 

کد سهامداری در پستهاگر دارنده موقعیت باز فروش در آ رین روز معامالتی دارای گواهی سپرده  -3

، و گواهی آمادگی تحویل را مطابق مهلت تعیین شده در مشخصات قرارداد ارائه نموده باشد باشد ود 

های باز مشتری در قراردادهای آتی اقدام به برداشت دارایی از کد سهامداری بورس به تعداد موقعیت

وع شده و نماید. همچنین عدم تکافوی دارایی در کد سهامداری، به منزله نکول قرارداد محسوی می

 های مقرر در مشخصات قرارداد  واهد شد. مشمول جریمه

سبه قیمت نقدی   -4 سته مبنای محا سبات جرایم نکول قراردادهای آتی   پ سته در محا قیمت  وزنی میانگین  پ

-32پسته فندقی و (04-0008)پست 0008سبزدانه30-32پسته فندقی:  پستهپایانی معامالت گواهی سپرده های 

 در آ رین روز معامالتی قراردادهای آتی  واهد بود. (08-0008)پست 0008مه والت 30

 باشد.می پسته کیلوگرمگواهی سپرده کاالیی در کد سهامداری شامل یک هر -5

همچنین اسرتعالم   انجام معامالت گواهی سرپرده کاالیی فقخ با کد سرهامداری امکان پذیر می باشرد.    -6

وضعیت کد سهامداری مشتری در رفع هر گونه محدودیت و مانع جهت انتقال دارایی از این کد به عهده    

 مشتری می باشد.

 باشد.توسخ مشتری، نیازی به حضور نماینده کارگزار نمی انبار به پستهجهت تحویل  -7



 
 }شماره{ 

 }تاریخ{  

 }پیوست{

کد سررهامداری ع از وضررعیت طالا تمامی مشررتریان دارای موقعیت تعهدی  رید و فروش باید جهت -8

به کارگزار مربوطه مراجعه نمایند و هر گونه که تحویل در بورس بر مبنای آن انجام  واهد شررد،  ود، 

 تغییر در وضعیت کد سهامداری  ود را از طریق کارگزار مربوطه به بورس اطالع دهند.

شتریان،        -9 سهامداری م شاهده کد  سبت به م سامانه معامالت ابزار  کارگزاران می توانند ن مراتب را در 

رسانی الزم را انجام  اطالعمالحظه نموده و به مشتریان  ود  بخش گزاراش ها/ مشتریان،مشتقه )سما( در  

 دهند.

مهر  های باز نماددر صورت تکمیل ظرفیت انبار جهت تحویل قراردادهای آتی با توجه به موقعیت -10

شرکت زرین ) مذکور هایبه صورت فیزیکی به انبار پسته، تحویل 24/07/1400 مورخ شنبه در روزماه 

 پستهو انجام فرایند تحویل  ارج از سازوکار گواهی سپرده (شرکت سبز دانه کویر ،  زعفران مشرق زمین

پذیر  واهد بود. در این صورت تخصیص دارایی به  ریداران در قالب گواهی سپرده یا تحویل امکان

فیزیکی بر اساسی اولویت زمانی أ ذ موقعیت  رید صورت  واهد گرفت. همچنین شرایخ در صورت 

 توسخ فروشنده به انبار و مواعد آن تابع مفاد این اطالعیه  واهد بود. پستهتحویل فیزیکی 

دارنده قرارداد آتی، مطابق مقررات و رویه حاکم بر معامالت گواهی سپرده، پس از اتمام فرایند تحویل -11

نسبت تحویل گرفته شده، نماید پیش از انقضای اعتبار گواهی سپرده کاالیی گواهی سپرده کاالیی تعهد می

اقدام نماید. در صورتی که به هر دلیل  از انبار و یا فروش گواهی سپرده در بازار کاال گرفتن به تحویل

جهت تحویل کاال  بورسدارنده گواهی پس از انقضای اعتبار گواهی سپرده و مهلت تعیین شده توسخ 

گذاری مرکزی و انبار مراجعه ننماید، انباردار  روج نهایی کاال را ثبت نموده و بورس، شرکت سپرده

در  ندارند. موجود در انبارکمیت و کیفیت کاالی  در  صوص مسئولیتیگونه شده بورس هیچپذیرش

صورت عدم مراجعه دارنده گواهی سپرده کاالیی، چنانچه انباردار شرایطی جهت نگهداری کاال پس از 

عدم مراجعه در حکم موافقت دارنده گواهی با شده بورس اعالم نماید، ثبت  روج کاال از انبار پذیرش

 باشد.میشرایخ اعالمی 

در برای تحویل قراردادهای آتی،  پسرته با توجه به وجود بیش از یک نماد معامالتی گواهی سرپرده   -12

برای ایفای تعهدات وی، از  یصورتی که فروشنده در بیش از یک انبار، دارایی داشته باشد، برداشت دارای



 
 }شماره{ 

 }تاریخ{  

 }پیوست{

سپرده کاالیی    شونده ترین نماد گواهی  سته نقد  صیص دارایی از انبارها به   صورت  واهد گرفت  پ و تخ

 صورت  واهد گرفت. تصادفی ریداران به صورت 

 

 
 




