
 

 

 9055/300/400شماره: 
 13/09/1400تاریخ:  

 داردپیوست: 

    

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

 )) اطالعیه (( 
 

 1400آذر ماه سررسید پسته تحویل قراردادهای آتی  فرآیندموضوع: 

 : کلیه فعاالن معامالت قراردادهای مشتقهمخاطب

 13/09/1400: 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  29/09/1400شنبه مورخ در روز دو 1400پسته تحویل آذرماه 

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{  : شماره

 تاریخ :  }تاریخ{

 { پیوست} : پیوست

 قرارداد آتی  پسته(( یلتحو یندفرآ))   
 

 :تعاریف

 یافتدر یل یاکاال معامله نموده و اکنون ملزم به تحو نزد شرکت بورس یکه مشتر پسته یقرارداد آتقرارداد:  -1

 .باشدیم یلآن براساس مشخصات ذ

و فروشندگان در  یدارانتوسط خر پسته یآتقراردادهای که معامالت  یرانا یشرکت بورس کاالبورس کاال:  -2

 .پذیردیآنجا صورت م

صددور قب  انبار موقت  به  و یافت پسدته  در یتلئوکه مسد  انبار های پذیرش شدده بورس کاالی ایران : انبار -3

سته برای     سپرده پ شدن به گواهی  شتر  منظور تبدیل  شنده که در قراردادها ف یانم سته  یآت یرو کاال  بورس پ

شرق زمین  "که در اینجا انبار  بر عهده دارد.را اند معامله نموده شرکت    "و  "شرکت زرین زعفران م

 می باشد.  "سبز دانه کویر

دوره معامالت  یپسته که در انتها  یفروش در قرارداد آت یتعهد یتدارنده موقع یمشتر فروشنده:   یمشتر  -4

 باشد.یپسته م یلتعهد خود ملزم به تحو یفایشده و جهت ا یلتحو یندوارد فرآ

شتر  -5 دوره معامالت  یپسددته که در انتها یدر قرارداد آت یدخر یتعهد یتدارنده موقع یمشددتر: یدارخر یم

 وجه قرارداد است.جهت ایفای تعهدات ملزم به واریز 

 1400تولید سال پسته : پسته -6

 پسته  کیلوگرم100: پسته یهر قرارداد آت اندازه -7

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

 گردد.در انبار است و پشتوانه آن قب  انباری است که توسط انباردار صادر می

 فروشنده:  یانپسته توسط مشتر یلتحو فرایند
شرکت برای تبدیل پسته به گواهی سپرده به  25/09/1400مورخ پنجشنبه حداکثر تا  فروشنده موظفند یانمشتر کلیه

توانند حداکثر مراجعه نمایند. عالوه بر این مشتریان فروشنده می  "شرکت سبز دانه کویر  "و  "زرین زعفران مشرق زمین
خرید گواهی سپرده پسته در معامالت روزانه گواهی سپرده اقدام به ( 29/09/1400آخرین روز معامالتی) 15:00تا ساعت 

-0108)پست 0108مه والت 30-32پسته فندقی (و04-0108)پست 0108سبزدانه30-32پسته فندقیپسته در نمادهای  
 نمایند. (08

 



 
 }شماره{  : شماره

 تاریخ :  }تاریخ{

 { پیوست} : پیوست

 پسته: یو کارشناس تحویل
های باشد بلکه تعداد گواهی صرف تحویل پسته به انبارهای مذکور، به منزله ایفا کردن تعهدات فروشنده نمی     -1

 سپرده کاالیی پسته در کد سهامداری مشتری مالک انجام تعهدات مشتری فروشنده است.

 های انبارداری و ارزیابی:هزینه
 باشد.های موجود در معامالت گواهی سپرده پسته میرویههای ارزیابی، نمونه برداری و انبارداری مطابق هزینه

 :یبه مشتر یدرس یلپسته و تحو دریافت
  نماید.یم ی فروشندهبه مشتررسید اقدام به صدور  کامل پسته یافتو در یپس از کارشناس انبار

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

 تواند اقدام به فروش گواهی در بازار گواهی سپرده پسته یا ارائه گواهی به انبار جهت ترخیص و دریافت پسته نماید.می
 :یدارانخر یلتحو فرآیند

اقدام به تامین وجه ارزش قرارداد در  29/09/1400شنبه مورخ روز دو 15:15بایست حداکثر تا ساعت   مشتری خریدار می 
شد.         شخصات قرارداد ارائه نموده با شده در م ساب عملیاتی خود نماید وگواهی آمادگی تحویل را مطابق مهلت تعیین  ح

 انتقال مالکیت گواهی از فروشنده به خریدار:

نماید و پس از برداشت  مدیریت فناوری بورس تهران اقدام به ارسال هزینه انبارداری مشتریان به بورس کاال می  شرکت  
هزینه انبارداری از حسدداب دراختیار دارندگان موقعیت تعهدی فروش، بورس اقدام به واریز به حسدداب عملیاتی انبار می  

صورت انتقال مالکی  سته  از کد       نماید. در نهایت فرایند تحویل به  سپرده پ صورت ترخیص گواهی  سپرده، به  ت گواهی 
 سهامداری فروشنده و انتقال به کد سهامداری خریدار انجام می شود. 

 سایر اطالعات:

-32پسته فندقی (و04-0108)پست 0108سبزدانه30-32پسته فندقینمادهای معامالتی گواهی سپرده کاالیی پسته : -
 (08-0108)پست 0108مه والت 30

 : انبارهای پذیرش شده نشانی
ستان خراسان رضوی   : شرکت زرین زعفران مشرق زمین   -1 بلوار امام  -شهر فی  آباد   -شهرستان مه والت   -ا

 تر از میدان شهداصد متر پایین -خمینی
روبروی منطقه ویژه  -جاده تهران 3کیلومتر -شددهرسددتان سددیرجان -اسددتان کرمان :شددرکت سددبز دانه کویر -2

 اقتصادی سیرجان
 

 



 
 }شماره{  : شماره

 تاریخ :  }تاریخ{

 { پیوست} : پیوست

 نکات مهم:

 

سید یعنی تا          -1 سرر سه روز کاری قبل از  سپرده، حداکثر تا  شدن به گواهی  سته به انبارها جهت تبدیل  تحویل پ
 باشد.امکان پذیر می 25/09/1400تاریخ 

ساعت         -2 شنبه هر هفته از  شنبه تا چهار سته در روزهای  سپرده کاالیی پ و در  15:00الی  8:45معامالت گواهی 
توانند در هر روز نسبت به خرید گواهی گیرد، لذا مشتریان می بستر معامالتی شرکت مدیریت فناوری انجام می  

جهت ایفای تعهد فروش اقدام  29/09/1400شدددنبه دوسدددپرده در این بازار و ناهداری آن تا پایان روز کاری 
 نمایند.

 

اگر دارنده موقعیت باز فروش در آخرین روز معامالتی دارای گواهی سپرده پسته درکد سهامداری خود باشد و  -3
گواهی آمادگی تحویل را مطابق مهلت تعیین شده در مشخصات قرارداد ارائه نموده باشد، بورس به تعداد 

نماید. همچنین قراردادهای آتی اقدام به برداشت دارایی از کد سهامداری وی میهای باز مشتری در موقعیت
های مقرر در عدم تکافوی دارایی در کد سهامداری، به منزله نکول قرارداد محسوب شده و مشمول جریمه

 مشخصات قرارداد خواهد شد. 

مبنای محاسبه قیمت نقدی پسته در محاسبات جرایم نکول قراردادهای آتی پسته  میاناین وزنی قیمت های پایانی      -4

 0108مه والت 30-32پسته فندقی ( و04-0108)پست 0108سبزدانه30-32پسته فندقی: معامالت گواهی سپرده پسته 

 .( در آخرین روز معامالتی قراردادهای آتی خواهد بود08-0108)پست
 باشد.هرگواهی سپرده کاالیی در کد سهامداری شامل یک کیلوگرم پسته می -5

انجام معامالت گواهی سپرده کاالیی فقط با کد سهامداری امکان پذیر می باشد. همچنین استعالم وضعیت کد       -6
 می باشد. سهامداری مشتری در رفع هر گونه محدودیت و مانع جهت انتقال دارایی از این کد به عهده مشتری

 باشد.جهت تحویل پسته به انبار توسط مشتری، نیازی به حضور نماینده کارگزار نمی -7

تمامی مشددتریان دارای موقعیت تعهدی خرید و فروش باید جهت اعالا از وضددعیت کد سددهامداری خود، که   -8
هر گونه تغییر در وضددعیت کد  تحویل در بورس بر مبنای آن انجام خواهد شددد، به کارگزار مربوعه مراجعه نمایند و

 سهامداری خود را از عریق کارگزار مربوعه به بورس اعالا دهند.

کارگزاران می توانند نسبت به مشاهده کد سهامداری مشتریان، مراتب را در سامانه معامالت ابزار مشتقه )سما(         -9
 نی الزم را انجام دهند.در بخش گزاراش ها/ مشتریان، مالحظه نموده و به مشتریان خود اعالا رسا



 
 }شماره{  : شماره

 تاریخ :  }تاریخ{

 { پیوست} : پیوست

ماه در روز  آذرهای باز نماد در صورت تکمیل ظرفیت انبار جهت تحویل قراردادهای آتی با توجه به موقعیت -10
 شرکت زرین زعفران مشرق زمین، تحویل پسته به صورت فیزیکی به انبارهای مذکور )25/09/1400مورخ  پنجشنبه
پذیر خواهد بود. در این فرایند تحویل خارج از سازوکار گواهی سپرده پسته امکانو انجام (شرکت سبز دانه کویر ، 

صورت تخصیص دارایی به خریداران در قالب گواهی سپرده یا تحویل فیزیکی بر اساسی اولویت زمانی أخذ موقعیت 
و مواعد آن تابع  خرید صورت خواهد گرفت. همچنین شرایط در صورت تحویل فیزیکی پسته توسط فروشنده به انبار

 مفاد این اعالعیه خواهد بود.

دارنده گواهی پس از اتمام فرایند تحویل قرارداد آتی، مطابق مقررات و رویه حاکم بر معامالت گواهی سپرده، -11
نماید پیش از انقضای اعتبار گواهی سپرده کاالیی تحویل گرفته شده، نسبت به تحویل سپرده کاالیی تعهد می

از انبار و یا فروش گواهی سپرده در بازار اقدام نماید. در صورتی که به هر دلیل دارنده گواهی پس از  گرفتن کاال
جهت تحویل کاال مراجعه ننماید، انباردار خروج نهایی  بورسانقضای اعتبار گواهی سپرده و مهلت تعیین شده توسط 

گونه مسئولیتی در خصوص شده بورس هیچپذیرشگذاری مرکزی و انبار کاال را ثبت نموده و بورس، شرکت سپرده
کمیت و کیفیت کاالی موجود در انبار ندارند. در صورت عدم مراجعه دارنده گواهی سپرده کاالیی، چنانچه انباردار 

شده بورس اعالم نماید، عدم مراجعه در حکم شرایطی جهت ناهداری کاال پس از ثبت خروج کاال از انبار پذیرش
 باشد.ه گواهی با شرایط اعالمی میموافقت دارند

صورتی که      -12 سته برای تحویل قراردادهای آتی، در  سپرده پ با توجه به وجود بیش از یک نماد معامالتی گواهی 
فروشنده در بیش از یک انبار، دارایی داشته باشد، برداشت دارایی برای ایفای تعهدات وی، از نقد شونده ترین نماد       

سپرده کاالی  صادفی          گواهی  صورت ت صیص دارایی از انبارها به خریداران به  صورت خواهد گرفت و تخ سته  ی پ
 صورت خواهد گرفت.

 
 
 
 

 




