شماره400/300/272 :
تاریخ1400/01/18 :
پیوست :دارد

بسمه تعالی

(( اطالعیه ))
موضوع :فرآیندتحویل قراردادهای آتی پسته سررسید فروردین ماه 1400
مخاطب :کلیه فعاالن معامالت قراردادهای مشتقه
تاریخ انتشار1400/01/18 :
متن اطالعیه:
بدینوسیله به اطالع مشتریان و کارگزاران بازار قراردادهای مشتقه میرساند فرآیند تحویل در قرارداد آتی
پسته فروردین ماه  1400در روز دوشنبه مورخ  1400/01/30و از طریق گواهی سپرده پسته مطابق ضوابط
پیوست انجام خواهد پذیرفت .لذا کلیه مشتریان فروشنده و خریدار دارای موقعیت تعهدی باز موظفند براساس
ضوابط اعالم شده جهت انجام فرآیند تحویل اقدام نمایند.

منتشر کننده :مدیریت توسعه بازار مشتقه

«پرینت نامه بدون درج مهر برجسته فاقد اعتبار است».
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(( فرآیند تحویل قرارداد آتی پسته))
تعاریف:
 -1قرارداد :قرارداد آتی پسته که مشتری نزد شرکت بورس کاال معامله نموده و اکنون ملزم به تحویل
یا دریافت آن براساس مشخصات ذیل میباشد.
 -2بورس کاال :شرکت بورس کاالی ایران که معامالت قراردادهای آت ی پس ته توس

رری داران و

فروشندگان در آنجا صورت میپذیرد.
 -3انبار :انبار های پذیرش شده بورس کاالی ایران که مسئولیت دریافت پس ته و ص دور ق با انب ار
موقت به منظور تبدیل شدن به گواهی سپرده پسته برای مشتریان فروشنده که در قراردادهای آت ی
پسته بورس کاال معامله نمودهاند را بر عهده دارد .که در اینجا انبار "شرکت زرین زفرنرام رقنر
زری " و " شرکت سبز دانه کویر" و شرکت طالی سبز زرند می باشد.
 -4رقتری فروشندد ::مشتری دارنده موقعیت تعهدی فروش در قرارداد آتی پسته ک ه در انته ای دوره
معامالت وارد فرآیند تحویل شده و جهت ایفای تعهد رود ملزم به تحویل پسته میباشد.
 -5رقتری خریدار :مشتری دارنده موقعیت تعهدی ررید در قرارداد آت ی پس ته ک ه در انته ای دوره
معامالت جهت ایفای تعهدات ملزم به واریز وجه قرارداد است.
 -6پسته :پسته تولید سال 1399
 -7انداز :هر قرارداد آتی پسته100 :کیلوگرم پسته
 -8گواهی سپرد :کاالیی :اوراق بهاداری است که موید مالکیت دارنده آن ب ر مد دار معین ی ک االی
سپرده شده در انبار است و پشتوانه آن قبا انباری است که توس انباردار صادر میگردد.
فرایدد تحویل پسته توسط رقتریام فروشدد::
کلیه مشتریان فروشنده موظفند حداکثر تا پنجشنبه مورخ  1400/01/26برای تبدیل پسته به گواهی سپرده به
شرکت زری زفررام رقر زری " و " شرکت سبز دانه کنویر" و شنرکت طنالی سنبز زرنند مراجع ه
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نماین د .ع الوه ب ر ای ن مش تریان فروش نده م یتوانن د ح داکثر ت ا س اعت  15:00آر رین رو
معامالتی( )1400/01/30اقدام به ررید گواهی سپرده پس ته در مع امالت رو ان ه گ واهی س پرده پس ته در
نماده ای پسننته فدنندقی30-32طالسننبززرند( 0008پسننت0008پ - )02بننورس کاال،پسننته فدنندقی-32
30سنننبزدانه(0008پ) (پسنننت0008پ - )04بنننورس کاال،پسنننته فدننندقی30-32رنننه وال (0008پ)
(پست0008پ - )08بورس کاال نمایند.
تحویل و کارشداسی پسته:
 -1صرف تحویل پسته به انبارهای مذکور ،به منزله ایفا کردن تعهدات فروشنده نمیباشد بلک ه تع داد
گواهی های سپرده کاالیی پسته در کد سهامداری مشتری مالک انجام تعه دات مش تری فروش نده
است.
هزیدههای انبارداری و ارزیابی:
هزینه های ار یابی ،نمونه برداری و انبارداری مطابق رویه های موج ود در مع امالت گ واهی س پرده پس ته
میباشد.
دریافت پسته و تحویل رسید به رقتری:
انبار پس ا کارشناسی و دریافت کامل پسته اقدام به صدور رسید به مشتری فروشنده مینماید.
توجنه :درصورت عدم واریز وجه قرارداد توس رریدار ،گواهیهای صادر شده به نام فروشنده باقی مان ده و
فروشنده می تواند اقدام به فروش گواهی در با ار گواهی سپرده پسته یا ارائه گواهی به انبار جهت ترریص و
دریافت پسته نماید.
فرآیدد تحویل خریدارام:
مشتری رریدار میبایست حداکثر تا ساعت  15:15رو دو شنبه مورخ  1400/01/30اق دام ب ه ت امین وج ه
ار ش قرارداد در حساب عملیاتی رود نماید و گ واهی آم ادگی تحوی ل را مط ابق مهل ت تعی ین ش ده در
مشخصات قرارداد ارائه نموده باشد.
انتقال رالکیت گواهی از فروشدد :به خریدار:
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شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام به ارسال هزینه انبارداری مشتریان به بورس کاال مینماید و پس
ا برداشت هزینه انبارداری ا حساب درارتیار دارندگان موقعیت تعهدی فروش ،بورس اقدام ب ه واری ز ب ه
حساب عملیاتی انبار می نماید.
در نهایت فرایند تحویل به صورت انتدال مالکیت گواهی سپرده ،به صورت ترریص گواهی سپرده پس ته ا
کد سهامداری فروشنده و انتدال به کد سهامداری رریدار انجام می شود.
سایر اطالفا :
-1نمادهنننای رعنننارالتی گنننواهی سنننپرد :کننناالیی پسنننته  :پسنننته فدننندقی30-32طالسنننبززرند0008
(پست0008پ - )02بنورس کاال،پسنته فدندقی30-32سنبزدانه(0008پ) (پسنت0008پ - )04بنورس
کاال،پسته فددقی30-32ره وال (0008پ) (پست0008پ - )08بورس کاال
 -2نقانی انبارهای پذیرش شد::
 -1شرکت زری زفررام رقر زری  :استام خراسام رضوی -شهرستام ره وال  -شهر فیض آباد  -بلوار
ارام خمیدی -صد رتر پایی تر از ریدام شهدا
 -2شرکت سبز دانه کویر :استام کررام -شهرستام سیرجام -کیلنورتر 3جناد :تهنرام -روبنروی ردققنه
ویژ :اقتصادی سیرجام
 -3شرکت طالی سبز زرند :استام کررام -شهرستام زرند -کمربددی رفسدجام-بعد از پمپ بدنزی -جدن
خیابام فتر  -پالک 1
نکا رهم:
 -1تحویل پسته به انبارها جهت تبدیل شدن به گواهی سپرده ،حداکثر تا سه رو کاری قبل ا سررسید
یعنی تا تاریخ  1400/01/26امکان پذیر میباشد.
 -2معامالت گواهی سپرده کاالیی پسته در رو های شنبه تا چهارشنبه ه ر هفت ه ا س اعت  8:30ال ی
 15:00و در بستر معامالتی شرکت مدیریت فناوری انجام میگیرد ،لذا مشتریان میتوانند در هر رو
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نسبت به ررید گواهی سپرده در این با ار و نگهداری آن تا پایان رو کاری دو شنبه 1400/01/30
جهت ایفای تعهد فروش اقدام نمایند.
 -3اگر دارنده موقعیت با فروش در آررین رو معامالتی دارای گواهی سپرده پسته درکد س هامداری
رود باشد و گواهی آمادگی تحویل را مطابق مهلت تعیین شده در مشخصات ق رارداد ارائ ه نم وده
باشد ،بورس به تعداد موقعیت های با مشتری در قراردادهای آتی اقدام به برداش ت دارای ی ا ک د
سهامداری وی می نماید .همچنین عدم تکافوی دارایی در کد سهامداری ،ب ه منزل ه نک ول ق رارداد
محسوب شده و مشمول جریمههای مدرر در مشخصات قرارداد رواهد شد.
 -4مبنای محاسبه قیمت نددی پسته در محاسبات جرایم نکول قراردادهای آتی پسته میانگین و ن ی قیم ت
های پایانی معامالت گواهی سپرده پسته  :پسته فندقی30-32طالسبز رند( 0008پس ت0008پ - )02ب ورس
کاال،پس ته فن دقی30-32س بزدانه(0008پ) (پس ت0008پ - )04ب ورس کاال،پس ته فن دقی30-32م ه
والت(0008پ) (پست0008پ - )08بورس کاال در آررین رو معامالتی قراردادهای آتی رواهد بود.
 -5هرگواهی سپرده کاالیی در کد سهامداری شامل یک کیلوگرم پسته میباشد.
 -6انجام معامالت گواهی سپرده کاالیی فد با کد سهامداری امکان پذیر می باش د .همچن ین اس تعالم
وضعیت کد سهامداری مشتری در رفع هر گونه محدودیت و مانع جهت انتدال دارایی ا این کد به عهده
مشتری می باشد.
 -7جهت تحویل پسته به انبار توس مشتری ،نیا ی به حضور نماینده کارگزار نمیباشد.
 -8تمامی مشتریان دارای موقعیت تعهدی ررید و فروش باید جهت اطالع ا وض عیت ک د س هامداری
رود ،که تحویل در بورس بر مبنای آن انجام رواهد شد ،به کارگزار مربوطه مراجعه نمایند و هر گون ه
تغییر در وضعیت کد سهامداری رود را ا طریق کارگزار مربوطه به بورس اطالع دهند.
 -9کارگزاران می توانند نسبت به مشاهده کد سهامداری مشتریان ،مراتب را در سامانه مع امالت اب زار
مشتده (سما) در بخش گزاراش ها /مشتریان ،مالحظه نموده و به مشتریان رود اطالع رسانی ال م را انجام
دهند.
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 -10در صورت تکمیل ظرفیت انبار جهت تحویل قراردادهای آتی با توجه به موقعی ته ای ب ا نم اد
فروردین در رو پنجشنبه مورخ  ،1400/01/26تحویل پسته به صورت فیزیک ی ب ه انباره ای م ذکور
(شرکت رین عفران مشرق مین  ،شرکت سبز دانه کویر  ،شرکت طالی سبز رند)و انج ام فراین د
تحویل رارج ا سا وکار گواهی سپرده پسته امکانپذیر رواهد بود .در این صورت تخصیص دارایی ب ه
رریداران در قالب گواهی سپرده یا تحویل فیزیکی بر اساسی اولویت مانی أرذ موقعیت ررید ص ورت
رواهد گرفت .همچنین شرای در صورت تحویل فیزیکی پسته توس فروشنده به انبار و مواعد آن ت ابع
مفاد این اطالعیه رواهد بود.
-11پس ا اتمام فرایند تحویل قرارداد آتی ،مطابق مدررات و رویه حاکم بر مع امالت گ واهی س پرده،
دارنده گواهی سپرده کاالیی تعهد می نماید پیش ا اندضای اعتبار گواهی سپرده کاالیی تحوی ل گرفت ه
شده ،نسبت به تحویل گرفتن کاال ا انبار و یا فروش گواهی سپرده در با ار اقدام نماید .در صورتی ک ه
به هر دلیل دارنده گواهی پس ا اندضای اعتبار گواهی سپرده و مهلت تعیین شده توس ب ورس جه ت
تحویل کاال مراجعه ننماید ،انباردار رروج نهایی کاال را ثبت نموده و ب ورس ،ش رکت س پردهگ ذاری
مرکزی و انبار پذیرششده بورس هیچگونه مسئولیتی در رصوص کمیت و کیفیت ک االی موج ود در
انبار ندارند .در صورت عدم مراجعه دارنده گواهی سپرده کاالیی ،چنانچه انباردار شرایطی جهت نگهداری
کاال پس ا ثبت رروج کاال ا انبار پذیرششده بورس اعالم نماید ،عدم مراجعه در حکم موافدت دارنده
گواهی با شرای اعالمی میباشد.
 -12با توجه به وجود بیش ا یک نماد معامالتی گواهی سپرده پسته برای تحویل قراردادهای آت ی ،در
صورتی که فروشنده در بیش ا یک انبار ،دارایی داشته باشد ،برداشت دارایی برای ایفای تعهدات وی ،ا
ندد شونده ترین نماد گواهی سپرده کاالیی پسته صورت رواهد گرفت و تخصیص دارایی ا انباره ا ب ه
رریداران به صورت تصادفی صورت رواهد گرفت.

