
  

 پسته یآت قرارداد مشخصات

 ریز جدول یفیک مشخصات با پسته

 (32-30) یفندق خندان خشک یعیطب پسته

 معیار پذیرش هاویژگی ردیف

 3 ناخندان و پوک ) حداکثر درصد وزنی( 1

5/0 پوک ) حداکثر درصد وزنی( 2  

3/0 گوی) حداکثر درصد وزنی( 3  

 2 بد رنگ) حداکثر درصد وزنی( 4

 3 بد شکل و ته خندان ) حداکثر درصد وزنی( 5

 10 کم خندان ) حداکثر درصد وزنی( 6

 2 مغز پسته آزاد )حداکثر درصد وزنی( 7

5/0 آفت زدگی آشکار)حداکثر درصد وزنی( 8  

2/0 مواد خارجی ) حداکثر درصد وزنی( 9  

1/0 مواد خارجی غیر از پوست )حداکثر درصد وزنی( 10  

 3 مخلوط رقم ) حداکثر درصد وزنی( 11

5/1 مخلوط اندازه ) حداکثر درصد وزنی( 12  

 5 رطوبت )حداکثردرصدوزنی( 13

 55 عیار )حداقل درصدوزنی( 14

320و کمتر یا برابر  300بیش از  (انس 10)گرم 5/283در دانه تعداد 15  

 عاری باشد یعیطب ریغ مزه و بو 16

 عاری باشد زنده آفات 17

 13534و   1036نمونه برداری : بر اساس استاندارد ملی شماره   18

 15- 2634 -4920– 5925روش آزمون : بر اساس استاندارد  ملی شماره های   19

ست  ذکر به الزم ستاندارد  ا ستاندارد  از اقتباس با فوق ا ستاندارد  15 شماره  ا  سپرده  یگواه یفیک مشخصات   با و بوده رانیا یمل ا

 .دارد مطابقت رانیا یکاال بورس( 32-30) یفندق خندان خشک یعیطب پسته

 1 دارایی پایه

 2 پذیرش شده آتی قرارداد قرارداد آتی پسته

 3 اندازه قرارداد لوگرمیک 100

 است. 1با بند مبنای تحویل بر اساس مشخصات کیفی دارایی پایه مطابق 

خشک خندان  یعیطبدارندگان موقعیت تعهدی فروش می توانند پسته  1پس از تاریخ اعالمی بورس، عالوه بر استاندارد بند 

جدول که در آن  15مشخصات قرارداد )و تنها با تفاوت در مورد  1جدول بند ( را نیز بر اساس مشخصات کیفی 28-30فندقی )

 ؛ میزان صرف و یا کسر قیمتی به ازای هر کیلوگرمباشد( تحویل دهد 300و کمتر یا برابر  280از انس بیش  10تعداد دانه در 

 به صورت زیر محاسبه خواهد شد: نسبت به آخرین قیمت تسویه روزانه

میزان صرف و یا  کسر به ازای هر کیلوگرم = (𝑃1 − 𝑃2) 

 𝑃1  ( در تمامی نمادهای معامالتی 30-28فندقی ) خشک خندان یعیطبمیانگین موزون قیمت های پایانی گواهی سپرده پسته

 قرارداد آتی  مربوطه در سه روز کاری منتهی به آخرین روز معامالتی

 𝑃2 ( در تمامی نمادهای معامالتی 32-30فندقی )خشک خندان  یعیطب میانگین موزون قیمت های پایانی گواهی سپرده پسته

 قرارداد آتی  ین روز معامالتیمربوطه در سه روز کاری منتهی به آخر

-30فندقی ) خشک خندان  یعیطبدارندگان موقعیت تعهدی خریدی که در فرآیند تحویل طرف مقابل آنها اقدام به تحویل پسته 

( نموده است، در صورتی که طبق فرمول فوق موظف به واریز صرف قیمتی باشند، در صورت کمبود موجودی، تا پایان روز 28

 رگزار وی فرصت دارد از محل فروش دارایی گواهی سپرده پسته تخصیص داده شده به ایشان تعهدات وی را ایفا نماید.کاری بعد کا

 4 استاندارد تحویل



  

 5 ماه قرارداد به تشخیص شرکت بورس کاالی ایران های سالتمامی ماه

 6 حد نوسان قیمت روزانه ( با توجه به قیمت تسویه روزانه روز قبل-+/%5حداکثر تا )

 7 دوره معامالت دوره معامالتی در هر یک از نمادها در اطالعیه معامالتی مربوطه اعالم خواهد شد.

 روز قبل از پایان دوره معامالتی هر نماد توسط بورس اعالم خواهد شد.  10محل تحویل: انبارهای مد نظر بورس  

  لیتحو هیاطالع در شده اعالم خیتار مطابق دوره تحویل:

 8 تحویلو دوره محل 

 9 سفارشتغییرقیمتحداقل ریال در هر قرارداد 100،000ریال برای هر کیلوگرم معادل  1000

 الف( وجه تضمین اولیه:

تضامین طی زمان ثابت نبوده و به صورت  ،با توجه به فرمول محاسباتی زیر اخذ خواهد شد که با توجه به آن هیاول نیتضم وجه

در کلیه سررسیدهای  روزانه های تسویهپویا در حال تغییر خواهد بود. مبنای محاسبه وجه تضمین در این فرمول میانگین قیمت

 شودمی تعدیل ریز فرمول اساس بر در پایان هر روز معامالتی تضمین وجه قراردادهای آتی در دارایی پایه مربوطه تعیین شده است.

 و پس از دو روز کاری اعمال می گردد، مراتب تغییرات از طریق سامانه معامالتی ابزار مشتقه اطالع رسانی می گردد:

مبلغ وجه تضمین اولیه = A × ([
B × 𝑆

C × 10
] +  1) × C × 10 

A 10: درصد وجه تضمین اولیه؛ معادل% 

 Bهای تسویه روزانه در کلیه سررسیدهای قراردادهای آتی دارایی پایه: میانگین قیمت 

C براکت تغییرات وجه تضمین؛ معادل یک میلیون ریال : 

 S 100: اندازه قرارداد؛ معادل 

 

 ب( حداقل وجه تضمین:

 تضمین اولیهدرصد وجه  70

 10 نیتضام محاسبه نحوه

 11 حداکثرحجم هرسفارش قرارداد 25حداکثر تا 

 12 واحد قیمت ریال به ازای هر کیلوگرم

 کارمزد معامالت:

 کارمزد فروشنده کارمزد خریدار 

 ارزش هر قرارداد 0004/0 قراردادارزش هر  0004/0 کارگزار

 ارزش هر قرارداد 0002/0 ارزش هر قرارداد 0002/0 بورس کاال

 - - حق نظارت سازمان

 قراردادارزش هر  0006/0 قراردادارزش هر  0006/0 جمع

 کارمزد تسویه و تحویل:

 ارزش هر قرارداد بر حسب آخرین قیمت تسویه 0004/0 کارگزار

 ارزش هر قرارداد بر حسب آخرین قیمت تسویه 001/0 بورس کاال

  قرارداد بر حسب آخرین قیمت تسویهارزش هر  0014/0 جمع

 13 هاکارمزد

PSMMYY (MM  نماد اختصاری ماه قرارداد وYY سال می).14 نماد معامالتی باشد 

 15 ساعات معامله 15:30الی  10در آخرین روز معامالتی  16الی  10ها ، پنجشنبه 17الی  10شنبه تا چهارشنبه: 

 16 مهلت ارائه گواهی آمادگی تحویل  یمعامالت روز نیآخر یمعامالت جلسه اتمام از پس قهیدق 15 تا

 :باز یتعهد یهاتیموقع مجاز سقف

 ی.در هر نماد معامالت موقعیت 250: و حقوقی حقیقی اشخاص •

 .بازار در نماد آن در باز تعهدی هایموقعیت درصد 20 تا شیافزا قابل و یمعامالت نماد هر در تیموقع 500: بازارگردان •

 های تعهدی بازسقققف مجاز موقعیت

 و معامالت

17 

 دیرس ارائه عدم مهیجر فروشنده، و داریخر انیمشتر لیتحو یآمادگ یگواه ارائه عدم مهیجر شامل قراردادها، نکول مهیجر( الف

 طرف از یمعامالت روز نیآخر روزانه هیتسو متیق اساس بر قرارداد ارزش وجه زیوار عدم مهیجر و فروشنده انیمشتر طرف از انبار

 مقابل طرف یمشتر نفع به که است یمعامالت روز نیآخر روزانه هیتسو متیق اساس بر قرارداد ارزش درصد یک دار،یخر انیمشتر

 د.گردیم کسر کننده نکول یمشتر از

 18 جریمه ها



  

 یمعامالت روز نیآخرروزانه  هیتسو متیق از هیپا ییدارا ینقد بازار متیق که یصورت در فوق، شده ذکر جرائم هیکل خصوص در( ب

 ییدارا ینقد بازار متیق که یصورت در نیهمچن و گرددیم اخذ فروشنده از داریخر یمشتر نفع به نرخ دو نیا تفاوت باشد شتریب

 .گرددیم اخذ داریخر از فروشنده یمشتر نفع به نرخ دو نیا تفاوت باشد کمتر یمعامالت روز نیآخر روزانه هیتسو متیق از هیپا

 .  شد خواهد افتیدر کننده نکول یمشتر از بورس نفع به معامله سر دو هر لیتحو و هیتسو کارمزد فوق موارد یتمام در( ج

  متیق محاسبه یمبنا معامالت حجم ی هر روزمعامالت جلسه نیآخر انیپا به یمنته شده انجام معامالت حجم 30%

 روزانه هیتسو

19 

 20 یینها هیتسو متیق محاسبه نحوه قیمت تسویه نهایی، قیمت تسویه روزانه در آخرین روز معامالتی هر قرارداد است.

 21 یالحظه هیتسو متیق محاسبه نحوه ر لحظه محاسبه خواهد شد. منتهی به ه معامالت حجمپایانی  %30 قیمت تسویه لحظه ای بر اساس میانگینقیمت 
 


