مشخصات قرارداد آتی زیره سبز
1

دارایی پایه

زیره سبز

2

قرارداد آتی پذیرش شده

قرارداد آتی زیره سبز

3

اندازه قرارداد

 100کیلوگرم

4

استاندارد تحویل

5

ماه قرارداد

تمامی ماههای سال به تشخیص شرکت بورس کاالی ایران

6

حد نوسان قیمت روزانه

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

7

دوره معامالت

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

8

محل و دوره تحویل

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

9

حداقلتغییرقیمتسفارش

 100ریال برای هر کیلوگرم معادل  10،000ریال در هر قرارداد

ویژگیها
بو ،عطر ،طعم
عاري بودن از حشرات کپکها و غيره

حداکثر درصد جرمی رطوبت
حداقل درصد جرمی عصاره اتري غير فرار بر
اساس ماده خشک
حداقل روغن فرار بر حسب ميلی ليتر در  100گرم
حداکثر درصد جرمی مواد خارجی

روش آزمون

معیار پذیرش
بو و عطر و طعم زيره سبز بايد معطر و مشخص به خود بوده و عاري از
بوهاي بيگانه و بوي نا و فاقد هر گونه افزودنی و مواد آالينده باشد.
زيره سبز بايد از حشرات زنده و کپکها و عمالً از حشرات مرده و قطعات
بدن آنها و آلودگی جوندگان که با چشم غير مسلح قابل رؤيت است
عاري باشد .اگر از بزرگنمائی استفاده شود و در صورتی که بزرگنمائی
از  10برابر تجاوز کند بايد در گزارش آزمون قيد گردد.
6
15

استاندارد ملی ايران شماره 1196
استاندارد ملی ايران شماره 1031

2.5
1

استاندارد ملی ايران شماره 1818
استاندارد ملی ايران شماره 1032

تعيين مقدار آلودگی مطابق
استاندارد ملی ايران شماره 1365
انجام میگيرد.

 بيشينه دانههاي آفت زده نبايد بيشتر از  1درصد وزنی باشد.
 بيشينه دانههاي شکسته نبايد بيشتر از 5درصد وزنی باشد.
 بيشينه ميزان زيره سياه شده نبايد بيش از  4درصد وزنی باشد .کليه دانههايی که رنگ آنها در اثر رطوبت سياه و مغز آنها نيز سياه يا پوك شده
زيره سياه شده ناميده میشود.
 مواد خارجی عبارتاند از:
 مواد معدنی عبارتاند از شن و خاك و خرده شيشه و غيره.
 مواد آلی گياهی عبارتاند از علف ،ساقه و ساير قسمتهاي گياهی و همچنين دانههاي گياهی غير از زيره.
 مو ،فضوالت حيوانی مانند فضله موش و حشرات.
 نمونهبرداري زيره سبز طبق استاندارد ملی ايران شماره  512انجام میشود.
برگرفته از استاندارد ملی ايران ويژگیهاي زيره سبز شماره 14و ISO6465:2009
الزم به ذکر است استاندارد فوق مطابق با مشخصات کيفی گواهی سپرده زيره سبز در بورس کاالي ايران میباشد.

 10نحوه محاسبه تضامین

الف) وجه تضمین اولیه:
وجه ت ضمین اولیه با توجه به فرمول محا سباتی زیر اخذ خواهد شد که با توجه به آن ،ت ضامین طی زمان ثابت نبوده و به صورت پویا در
حال تغییر خواهد بود .مبنای محاسبه وجه تضمین در این فرمول میانگین قیمتهای تسویه روزانه در کلیه سررسیدهای قراردادهای آتی
در دارایی پایه مربوطه تعیین شده است .وجه تضمین در پایان هر روز معامالتی بر اساس فرمول زیر تعدیل میشود و پس از دو روز کاری
اعمال میگردد ،مراتب تغییرات از طریق سامانه معامالتی ابزار مشتقه اطالع رسانی میگردد.
𝑆×B
] + 1) × C × 10
C × 10
 :Aدرصد وجه تضمین اولیه؛ معادل %10
 : Bمیانگین قیمتهای تسویه روزانه در کلیه سررسیدهای قراردادهای آتی دارایی پایه

[( ×  = Aمبلغ وجه تضمین اولیه

 : Cبراکت تغییرات وجه تضمین؛ معادل دویست هزار ریال
 : Sاندازه قرارداد؛ معادل 100
ب) حداقل وجه تضمین:
 70درصد وجه تضمین اولیه
 11حداکثر حجم هر سفارش

حداکثر تا  25قرارداد

 12واحد قیمت

ریال به ازای هر کیلوگرم

 13کارمزدها

کارمزد معامالت:
کارمزد خریدار

کارمزد فروشنده

کارگزار

 0/0004ارزش هر قرارداد

 0/0004ارزش هر قرارداد

بورس کاال

 0/0002ارزش هر قرارداد

 0/0002ارزش هر قرارداد

-

-

 0/0006ارزش هر قرارداد

 0/0006ارزش هر قرارداد

حق نظارت سازمان
جمع
کارمزد تسویه و تحویل:
کارگزار

 0/0004ارزش هر قرارداد بر حسب آخرین قیمت تسویه

بورس کاال

 0/001ارزش هر قرارداد بر حسب آخرین قیمت تسویه

جمع

 0/0014ارزش هر قرارداد بر حسب آخرین قیمت تسویه

 14نماد معامالتی

 MM( CSMMYYنماد اختصاری ماه قرارداد و  YYسال میباشد).

 15ساعات معامله

شنبه تا پنجشنبه  10الی 15

16

مهلت ارائه گواهی آمادگی تا  15دقیقه پس از اتمام جلسه معامالتی آخرین روز معامالتی
تحویل

 17سققققف مجاز موقعیتهای سقف مجاز موقعیتهای تعهدی باز:
• اشخاص حقیقی 100 :موقعیت در هر نماد معامالتی.
تعهدی باز و معامالت
• اشخاص حقوقی 100 :موقعیت در هر نماد معامالتی و قابل افزایش تا  5درصد موقعیتهای تعهدی باز در آن نماد در بازار.
• بازارگردان 500 :موقعیت در هر نماد معامالتی و قابل افزایش تا  10درصد موقعیتهای تعهدی باز در آن نماد در بازار.
 18جریمهها

الف) جریمه نکول قراردادها ،شامل جریمه عدم ارائه گواهی آمادگی تحویل م شتریان خریدار و فرو شنده ،جریمه عدم ارائه ر سید انبار از
طرف مشققتریان فروشققنده و جریمه عدم واریز وجه ارزش قرارداد بر اسققاس قیمت تسققویه روزانه آخرین روز معامالتی از طرف مشققتریان
خریدار ،یک درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه روزانه آخرین روز معامالتی است که به نفع مشتری طرف مقابل از مشتری نکول
کننده کسر میگردد.
ب) در خصوص کلیه جرائم ذکر شده فوق ،در صورتی که قیمت بازار نقدی دارایی پایه از قیمت تسویه روزانه آخرین روز معامالتی بی شتر
باشد تفاوت این دو نرخ به نفع مشتری خریدار از فروشنده اخذ میگردد و همچنین در صورتی که قیمت بازار نقدی دارایی پایه از قیمت
تسویه روزانه آخرین روز معامالتی کمتر باشد تفاوت این دو نرخ به نفع مشتری فروشنده از خریدار اخذ میگردد.
ج) در تمامی موارد فوق کارمزد تسویه و تحویل هر دو سر معامله به نفع بورس از مشتری نکول کننده دریافت خواهد شد.

 19حجم معققامالت مبنققای  %30حجم معامالت انجام شده منتهی به پایان آخرین جلسه معامالتی هر روز
محاسقققبه قیمت تسقققویه
روزانه
 20نحوه محققاسقققبققه قیمققت
تسویه نهایی

قیمت تسویه نهایی ،قیمت تسویه روزانه در آخرین روز معامالتی هر قرارداد است.

 21نحوه محققاسقققبققه قیمققت قیمت تسویه لحظهای بر اساس میانگین قیمت  %30پایانی حجم معامالت منتهی به هر لحظه محاسبه خواهد شد.
تسویه لحظهای
 22سایر شرایط

هرگونه هزینه های مرتبط با انبار تا تاریخ تحویل به عهده فروشنده و پس از تاریخ تحویل به عهده خریدار میباشد.

