
  

 (نگین) ممتاز دهیبر یارشته زعفران یآت قرارداد مشخصات

 1 دارایی پایه ای بریده ممتاز )نگین(زعفران رشته

 2 پذیرش شده آتی قرارداد قرارداد آتی زعفران 

 3 اندازه قرارداد گرم 100
 

 ای بریده ممتاز)نگین(زعفران رشته هاویژگی  ردیف

 0.5 حداکثر خامه همراه با کالله )درصد جرمی( 1

 0.1 ()حداکثر درصد جرمی زعفران مواد خارجی مربوط به گیاه 2

 منفی مواد خارجی مربوط به محیط  3

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

 85 نانومتر( 257موجدرطولجذب)حداکثرحداقل پیکروکروسین براساس ماده خشک 5

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

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

 منفی استخراج و تشخیص رنگ های افزودنی 8

 قرمز روشنقلم متوسط، رنگ  وضعیت ظاهری 9

 2.5 (وزنی درصد /حداکثر)نرمه و شکسته 10

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

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

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

 3659نمونه برداری: بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره  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 نمیاستفاده از هرگونه افزودنی مانند رنگ -2یادآوری 

 گیرد.ی قرار نمیویژگی های شیمیایی به شرح جدول فوق بررسی شده و سایر مشخصات مورد ارزیاب -3یادآوری 
 

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

 4 استاندارد تحویل

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

 6 حد نوسان قیمت روزانه قبلکاری روز ی روزانهبه قیمت تسویه  نسبت( -+/%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.  10انبارهای مد نظر بورس  محل تحویل: 

  لیتحو هیاطالع در شده اعالم خیتار مطابق :دوره تحویل

 8 تحویلو دوره محل 

 9 سفارشتغییرقیمتحداقل ریال در هر قرارداد 10،000هر گرم معادل برای ریال  100

 :اولیهوجه تضمین الف( 

ضم  وجه سبات  فرمول به توجه با هیاول نیت ضامین  آن، به توجه با که شد  خواهد اخذ ریز یمحا  در پویا صورت  به و نبوده ثابت زمان طی ت

 یآت یقراردادها یدهایسررس   هیکل در روزانه هیتسو  هایمتیق نیانگیم فرمول نیا در نیتضم  وجه محاسبه  یمبنا. بود خواهد تغییر حال

 یکار روز دو از پس و شود یم لیتعد ریز فرمول اساس  بر یمعامالت روز هر انیپا در نیتضم  وجه. است  شده  نییتع مربوطه هیپا ییدارا در

 .گرددیم یرسان اطالع مشتقه ابزار یمعامالت سامانه قیطر از راتییتغ مراتب گردد،یم اعمال

مبلغ وجه تضمین اولیه = A × ([
B × 𝑆

C × 10
] +  1) × C × 10 

A 20: درصد وجه تضمین اولیه؛ معادل% 

 Bدر کلیه سررسیدهای قراردادهای آتی دارایی پایهروزانه های تسویه : میانگین قیمت 

C هزار ریال دویستکت تغییرات وجه تضمین؛ معادل : برا 

 10 نیتضام محاسبه نحوه



  

 S 100: اندازه قرارداد؛ معادل 

 

 :حداقل وجه تضمینب( 

 درصد وجه تضمین اولیه 70

 11 حداکثرحجم هرسفارش قرارداد 25حداکثر تا 

 12 واحد قیمت ریال به ازای هر گرم

 کارمزد معامالت:

 کارمزد فروشنده کارمزد خریدار 

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

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

 ارزش هر قرارداد 00008/0 ارزش هر قرارداد 00008/0 سازمانحق نظارت 

 ارزش هر قرارداد 00068/0 ارزش هر قرارداد 00068/0 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

  ارزش هر قرارداد بر حسب آخرین قیمت تسویه 0014/0 جمع

 13 هاکارمزد

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

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

مادگی      یمعامالت روز نیآخر یمعامالت جلسه اتمام از پس قهیدق 15 تا ئه گواهی آ لت ارا مه

 تحویل  

16 

 :باز یتعهد یهاتیموقع مجاز سقف

 ی.در هر نماد معامالت موقعیت 1000: حقیقی اشخاص •

 های تعهدی باز در آن نماد در بازار.درصد موقعیت 10 قابل افزایش تاو موقعیت در هر نماد معامالتی  1000: یاشخاص حقوق •

 های تعهدی باز در آن نماد در بازار.موقعیت درصد 20 تا شیافزا قابل و یمعامالت نماد هر در تیموقع 1000: بازارگردان •

های  سققققف مجاز موقعیت  

 و معامالت تعهدی باز

17 

شتر  لیتحو یآمادگ یگواه ارائه عدم مهیجر شامل  قراردادها، نکول مهیجر( الف شنده،  و داریخر انیم س  ارائه عدم مهیجر فرو  از انبار دیر

 انیمشققتر طرف از یمعامالت روز نیآخرروزانه  هیتسققو متیق اسققاس بر قرارداد ارزش وجه زیوار عدم مهیجر و فروشققنده انیمشققتر طرف

 نکول یمشتر  از مقابل طرف یمشتر  نفع به که است  یمعامالت روز نیآخرروزانه  هیتسو  متیق اساس  بر قرارداد ارزش درصد  یک دار،یخر

 د.گردیم کسر کننده

 شتر یب یمعامالت روز نیآخر روزانه هیتسو  متیق از هیپا ییدارا ینقد بازار متیق که یصورت  در فوق، شده  ذکر میجرا هیکل خصوص  در( ب

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

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

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

 18 جریمه ها

جم    ی هر روزمعامالت جلسه نیآخر انیپا به یمنته شده انجام معامالت حجم 30% مالت    ح بنققا    معققا  یم

 روزانه هیتسو متیق محاسبه

19 

سبه  نحوه است. روزانه در آخرین روز معامالتی هر قرارداد نهایی، قیمت تسویه قیمت تسویه سو  متیق محا   هیت

 یینها

20 

سبه  نحوه .شد خواهد محاسبه لحظه هر به یمنته معامالت حجم یانیپا %30 متیق نیانگیم اساس بر یالحظه هیتسو متیق سو  متیق محا   هیت

 یالحظه

21 

 باشد.( میقرارداد کی معادل) گرم 100برای ورود به فرآیند تحویل، حداقل  لیتحو حداقل اندازه -

 باشد. های مرتبط با انبار تا تاریخ تحویل به عهده فروشنده و پس از تاریخ تحویل به عهده خریدار میهرگونه هزینه -

 22 سایر شرایط

 


