
 

 (نینگ) ممتاز دهیبر یارشته زعفران اختیار معاملهمشخصات قرارداد 

  1 دارایی پایه ای بریده ممتاز )نگین(زعفران رشته
 ای بریده ممتاز)نگین(زعفران رشته ویژگی ها ردیف

 0.5 کالله )درصد جرمی(حداکثر خامه همراه با  1

 0.1 )حداکثر درصد جرمی( زعفرانمواد خارجی مربوط به گیاه  2

 منفی مواد خارجی مربوط به محیط  3

 8 رطوبت و مواد فرار )حداکثر/ درصد جرمی( 4

 85 نانومتر( 257 موج طول در جذب )حداکثر حداقل پیکروکروسین براساس ماده خشک 5

 20-50 نانو متر( 330جذب در طول موج  اساس ماده خشک )حداکثر مقدار سافرانال بر 6

 230 نانومتر( 440جذب در طول موج  حداقل کروسین براساس ماده خشک )حداکثر 7

 منفی استخراج و تشخیص رنگ های افزودنی 8

 قلم متوسط، رنگ قرمز روشن وضعیت ظاهری 9

 2.5 (یوزن درصد /حداکثر)شکسته و نرمه 10

 مخصوص خود، کمی تلخ مزه و تند و عاری از هرگونه طعم و بوی خارجیطعم و عطر:  11

12 
شود که عاری از وجود قارچ و کپک حشرات، پر، وضعیت ظاهری: در اثر رطوبت یا خشک کردن به هم چسبیده نباشد. زعفرانی پذیرش می

 مو، نخ و ریگ و شن که با چشم غیر مسلح قابل رویت باشد.

 3659برداری: بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره  نمونه 13

 2-259روش آزمون : بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره  14

 مطابقت داشته باشد. 5689ویژگی های میکروبیولوژی زعفران باید با استاندارد ملی ایران به شماره  – 1یادآوری 
 باشد.های افزودنی در زعفران مجاز نمیرنگ استفاده از هرگونه افزودنی مانند -2یادآوری 
 ویژگی های شیمیایی به شرح جدول فوق بررسی شده و سایر مشخصات مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. -3یادآوری 

 
 باشد.یبورس کاالی ایران م )نگین(  الزم به ذکر است استاندارد فوق مطابق با مشخصات کیفی گواهی سپرده زعفران رشته ای بریده ممتاز

 2 استاندارد تحویل

SFMMYYCK (K  ،نمایان کننده قیمت اعمالMM ماه قرارداد و  عالمت اختصاریYY و  سالC باشدنشان دهنده اختیارخرید می) 
SFMMYYPK (K  ،نمایان کننده قیمت اعمالMM ماه قرارداد و  عالمت اختصاریYY و  سالP باشدنشان دهنده اختیار فروش می) 

 3 کاال نماد

 4 قرارداد اندازه رم گ 100

 5 فاصله قیمت اعمال ریال 000/10

 الف( وجه تضمین اولیه:
اخذ خواهد شد که با توجه بهه آن تضهامین طهی زمهان      یرز یبا توجه به فرمول محاسبات یمعامالت نماد هر یبرا فروش باز یها تیموقع اولیه تضمین وجه

 شود: می تعدیل یربر اساس فرمول ز در پایان هر روز معامالتیاولیه  ینوجه تضمویا در حال تغییر خواهد بود. ثابت نبوده و به صورت پ

مبلغ وجه تضمین اولیه = ([
 𝐈𝐌 × 𝐒 

𝐂
] +  𝟏) × 𝐂 

IM مقدار در زیان بودن قرارداد( :- قیمت نقدی زعفران ×A( و )اعمال یمتق  ×B.هر کدام که بزگتر بود ) 
A :20%                   B :10%                C :000/100                 ریالS100، معادل : اندازه قرارداد 

 ب( وجه تضمین الزم:
 شود؛در هر روز به صورت پویا بر اساس روند زیر، هر کدام که بزرگتر بود، محاسبه میبه ازای هر قرارداد  وجه تضمین الزم 

 ( ضربدر اندازه قرارداد( + قیمت پایانیA× )قیمت نقدی زعفران  -مقدار در زیان بودن قرارداد ) -1
 ( ضربدر اندازه قرارداد( + قیمت پایانیB×  اعمال یمتق)) -2

باشد، میزان در سود بهودن قهرارداد جهایگزین قیمهت پایهانی در       در سود بودن قرارداد یزانم، کمتر از 2و  1: در صورتی که قیمت پایانی در بندهای 1نکته 
 فرمول فوق خواهد شد.

 : مبنای محاسبه قیمت نقدی زعفران، توسط شرکت بورس کاالی ایران تعیین خواهد شد.2نکته 
 

 ج( حداقل وجه تضمین:
 درصد وجه تضمین الزم می باشد. 70حداقل وجه تضمین معادل 

 6 وجه تضمین

 7 سبک اعمال واند صرفا در آخرین روز معامالتی صورت پذیرد )اختیار معامله اروپایی(.تاعمال می

 8 روش تخصیص اولویت زمانی

 9 حداقل تغییر قیمت ریال 10

 10 های قراردادماه های سال به تشخیص بورستمامی ماه



 
 11 دوره معامالتی خواهد شد.دوره معامالتی هر کدام از نمادها در اطالعیه معامالتی مربوطه اعالم 

 12  واحد پولی قیمت به ازای گرم ریال

مهلت ارائه درخواست  دقیقه پس از پایان آخرین جلسه معامالتی 15
 اعمال

13 

کهه توسهط    اسهت ی محل یابورس  یاپایاتاق پا یل،معامله بوده و محل تحو یاراخت یمعامالت قراردادها ییمطابق با ضوابط دستورالعمل اجرا یلمهلت تحو
 است: یربه شرح ز 43 ۀموضوع تبصره ماد یهامهلت یرو سا گرددیم یینبورس تع

 یمعامالت جلسه نیآخر انیپا از پس قهیدق 30 تا فروش تیموقع دارنده توسط( فروش اریاخت در) وجه زیوار و( دیخر اریاخت در) لیتحو دیرس ارائه مهلت( الف
 یجلسه معامالت ینآخر روز یاناعمال توسط بورس و اطالع به کارگزار، تا پا یهادرخواسترسیدهای تحویل و  یمهلت بررسب( 

 .یجلسه معامالت ینآخر روز کاری بعد از 8:30ساعت ، تا یانکارگزار به مشترنتیجه بررسی بند ب توسط ( مهلت اطالع ج
 روز کاری بعد. 15:30تا ساعت  43مادۀ  8بند  8-2ایفای تعهدات برای خریداران موضوع ( مهلت د

مهلههههت تحویههههل و 
 شرایط آن

14 

 های باز و هم جهت مشتری در هر نماد معامالتی برای دارندگان موقعیت باز:سقف موقعیت
o  :قرارداد، 1000مشتریان حقیقی 
o  :های باز در هر نماد معامالتیدرصد موقعیت %10قرارداد و قابل افزایش تا  1000مشتریان حقوقی 

o  : درصد موقعیت های باز هر نماد معامالتی 20قرارداد و قابل افزایش تا  2000بازارگردان 

سقف مجاز 
و هم  های بازموقعیت

  جهت

15 

 تعههدات  کهه  یفرد شود، ینقد هیتسو به منجر اعمال درخواست از پس اعمال، طیشرا یفایا عدم جهینت در فروش ای دیخر باز یهاتیموقع که یصورت در
 یکارمزدهها  نیهمچنه  .پهردازد یم خسارت مقابل طرف نفع به( ینقد متیق ضربدر حجم) معامله یفعل ارزش درصد 1/0 زانیم به است ننموده فایا را خود

 .شد خواهد افتیدر کننده نکول یمشتر از معامله طرف دو هر بورس به مربوط اعمال

 16 هاخسارت

سههقف وثیقههه قابههل     معامله منتشر شده توسط هر مشتری دارنده موقعیت باز فروشبه اندازه ارزش اعمال مجموع قراردادهای اختیار 
دریافههت از مشههتری  

  توسط کارگزار

17 

 000/10  از یبیضهر  نمهاد  نیه ا اعمال متیق تفاوت،یب یمعامالت نماد نیاول درج خصوص در معامله اریاخت قرارداد ییاجرا دستورالعمل 8 ۀماد مطابقالف( 
 .بود خواهد ریال 000/10  از یبیضر زین آن از پس شده جادیا ینمادها یتمام اعمال یهامتیق. بود خواهد ریال
 وجهود ( انیه ز در ایه ) سهود  در معاملهه  اریاخت نماد ی،معامالت روز کی حداقل یبرا که کرد خواهد یاندازراه یصورت در را دیجد اعمال یهامتیق بورسب( 

 .باشد نداشته
 یقراردادهها  معهامالت  ییاجرا دستورالعمل 10 ماده 1 تبصره موضوع معامله اریاخت یقراردادها ماههم رگروهیز هر یبرا شده جادیا ینمادها تعداد سقف( ج

 بهورس  رعاملیمهد  صیتشهخ  بهه  توانهد یمه  دتریجد ینمادها اعمال متیق نماد، 20 از شیب فیتعر به ازین صورت در. شودیم نییتع نماد 20 معامله اریاخت
 فاقهد  کهه  یاعمهال  یهها متیق به مربوط یمعامالت ینمادها تواندیم بورس نیهمچن. باشد قرارداد مشخصات در شده نییتع اعمالقیمت  فاصله از یمضرب
 .دینما حذف موجود ینمادها ستیل از را هستند باز تیموقع

نحوه درج نماد قرارداد 
 اختیار معامله

18 

 19 نحوه اعمال گیرد.اعمال قرارداد اختیار معامله تنها به درخواست دارنده موقعیت باز خرید صورت می 

ساعات و روزهای  .15:30 یال 10 یمعامالت روز نیآخر در 16 یال 10 هاپنجشنبه و 17 یال 10از ساعت  چهارشنبهشنبه تا  یروزها
 معامالتی

20 

 21 کارمزدهای معامالتی بورس و اوراق بهادارطبق مصوبه هیأت مدیره سازمان 

نههوع تسههویه پههس از   تحویل فیزیکی دارایی پایه
 اعمال

22 

حههداکثر حجههم هههر    قرارداد 25حداکثر تا 
  سفارش

23 

 


