
 

 

 3776/300/401شماره: 
 04/04/1401تاریخ:  

 داردپیوست: 

    

 «پرینت نامه بدون درج مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

 ))   اطالعیه   ((

 1401ماه  تیرفرآیند تحویل قراردادهای اختیار معامله زعفران نگین تحویل موضوع: 

 : کلیه فعاالن معامالت قراردادهای مشتقهمخاطب

 04/04/1401: انتشار تاریخ

 متن اطالعیه: 

رساند فرآیند تحویل در قرارداد اختیار بدینوسیله به اطالع مشتریان و کارگزاران معامالت قراردادهای اختیار معامله می     

با در نظر گرفتن شرایط زیر انجام خواهد  21/04/1401مورخ  شنبهسهدر روز  1401ماه  تیرنگین سررسید  معامله زعفران

 شد؛

 باشد:نمادهای زیر امکان پذیر می با  زعفران سپرده گواهی طریق از تحویل .1

  (05 پ0110 زعف()پ) زرین نگین 0110زعفران 

 (08 پ0110 زعف( )پ) روستا نگین0110 زعفران 

  (09 پ0110 زعف()پ) نوین نگین0110زعفران 

  (10 پ0110 زعف()پ) طالی سرخ نگین0110زعفران 

  (11 پ0110 زعف()پ) سحرخیز نگین0110زعفران 

  (16 پ0110 زعف()پ) بیرجند نگین0110زعفران 

  (18 پ0110 زعف()پ) بهرامن نگین0110زعفران 

  (19پ 0110نگین تروند قاینات)پ( )زعف 0110زعفران 

  (20پ 0110نگین وحدت جام)پ( )زعف 0110زعفران 

  (21پ 0110نگین ملل)پ( )زعف 0110زعفران 

 

 



 

 

 3776/300/401شماره: 
 04/04/1401تاریخ:  

 داردپیوست: 

    

 «پرینت نامه بدون درج مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

فروشندگان در نمادهای در زیان وارد فرآیند تحویل های اعمال ارائه شده خریداران و ایفای تعهدات درخواست.2

 نخواهند شد.

و موقعیت  Callموقعیت خرید در "جهت )های همای از موقعیتبا توجه به اینکه احتمال دارد مشتریان مجموعه .3

های ( داشته باشند، تخصیص گواهی"Putو موقعیت خرید در  Callموقعیت فروش در "یا  Put"فروش در 

 وجوه واریزی مشتریان به شرح زیر انجام خواهد شد:سپرده و 

 های سپرده، تخصیص ابتدا از در سودترین قرارداد در خصوص گواهیPut  و سپس از قراردادCall  با کمترین میزان

های سپرده تحت مالکیت مشتری به منظور اعمال در سود بودن، انجام خواهد شد. بدین مفهوم که ابتدا گواهی

مشتری )و به ترتیب از بیشترین قیمت اعمال( و باقیمانده آن به منظور ایفای تعهدات قراردادهای  Putقراردادهای 

Call .وی )و به ترتیب از بیشترین قیمت اعمال( منظور خواهد شد 

  در خصوص وجوه واریزی نیز تخصیص ابتدا از درسودترین قراردادCall  و سپس از قراردادPut  با کمترین میزان در

مشتری)و به  Callد بودن، انجام خواهد شد. بدین مفهموم که وجوه واریز شده، ابتدا به منظور اعمال قراردادهای سو

وی)و به ترتیب از کمترین  Putترتیب از کمترین قیمت اعمال( و باقیمانده آن به منظور ایفای تعهدات قراردادهای 

 قیمت اعمال(  لحاظ خواهد شد.

، که به منظور ایفای تعهدات خود موظف به Putیفای تعهدات مشتریان فروشنده در قرارداد وجوه مورد نیاز برای ا .4

های باز ایشان در سررسید وجوه تضمین الزم بلوکه شده موقعیت بدون در نظرگرفتنواریز ارزش قرارداد هستند،  

 باشد.)و سایر سررسیدها( می 1401ماه  تیر

مرجع قیمت نقدی زعفران نگین در آخرین روز معامالتی جهت تسویه نقدی و محاسبه جرائم نکول،  میانگین موزون  .5
 باشد:می معامله اختیار قرارداد معامالتی روز آخرین درزیر  نمادهایسپرده  گواهی معامالت پایانی قیمت

 

  (05 پ0110 زعف()پ) زرین نگین 0110زعفران 

 (08 پ0110 زعف( )پ) روستا نگین0110 زعفران 

  (09 پ0110 زعف()پ) نوین نگین0110زعفران 

  (10 پ0110 زعف()پ) طالی سرخ نگین0110زعفران 

  (11 پ0110 زعف()پ) سحرخیز نگین0110زعفران 



 

 

 3776/300/401شماره: 
 04/04/1401تاریخ:  

 داردپیوست: 

    

 «پرینت نامه بدون درج مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

  (16 پ0110 زعف()پ) بیرجند نگین0110زعفران 

  (18 پ0110 زعف()پ) بهرامن نگین0110زعفران 

  (19پ 0110نگین تروند قاینات)پ( )زعف 0110زعفران 

  (20پ 0110نگین وحدت جام)پ( )زعف 0110زعفران 

  (21پ 0110نگین ملل)پ( )زعف 0110زعفران 

 

مطابق فرآیند پیوست  1401ماه  تیر شایان ذکر است فرآیند تحویل فیزیکی قرارداد اختیار معامله زعفران نگین سررسید
انجام خواهد پذیرفت. لذا کلیه مشتریان فروشنده دارای موقعیت باز و خریدارانی که درخواست اعمال خود را ارائه کرده 

 باشند موظفند براساس فرآیند اعالم شده اقدام نمایند.

 بازارهای مشتقه و صندوق های کاالیی: مدیریت منتشرکننده
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 ((زعفران نگیناختیار معامله  هایقرارداد یلتحو یندفرآ))   
 :تعاریف

کاال معامله نموده و اکنون ملزم به  نزد شرکت بورس یکه مشتر زعفران نگین اختیار معاملهقرارداد قرارداد:  -1

 .باشدیم یلآن براساس مشخصات ذ یافتدر یل یاتحو

و  یوداران توسو  خر  اختیوار معاملوه  راردادهوای  قکوه معوام ت    یوران ا یشرکت بوورس کواال  بورس کاال:  -2

 .پذیردیفروشندگان در آنجا صورت م

صدور قبض انبار موقت  به و زعفران نگین یافت در یتلئوکه مس انبار پذیرش شده بورس کاالی ایران: انبار -3

زعفوران  اختیوار معاملوه    یکه در قراردادهوا  یانمشتر براینگین  زعفرانمنظور تبدیل شدن به گواهی سپرده 
 باشد:های زیر میکه در اینجا انبار بر عهده دارد.را اند کاال معامله نموده بورس نگین

 زمین مشرق زعفران زرین شرکت 

 رضوی خراسان استان روستایی های تعاونی اتحادیه 

 زعفران نوین شرکت 

 ایرانیان گلشید سرخ ط ی شرکت 

 سحرخیز زعفران تولیدی کشاورزی شرکت 

 جنوبی خراسان کشاورزی بخش توسعه از یتحما صندوق شرکت 

 بهرامن زعفران شرکت 

 شرکت تروند زعفران قاین 

 شرکت تعاونی کشاورزی وحدت خراسان 

 شرکت ط ی سرخ ملل 

یوا   زعفران نگوین  در قرارداد اختیار معامله خرید فروش یتعهد یتدارنده موقع یمشترفروشنده:  یمشتر -4

 یول تحو ینود دوره معام ت وارد فرآ یکه در انتها زعفران نگین فروش دارنده موقعیت خرید در قرارداد اختیار
 باشد.یم زعفران نگین یلتعهد خود ملزم به تحو یفایشده و جهت ا

یا دارنده  زعفران نگین اختیار معامله خریددر قرارداد  یدخر یتعهد یتدارنده موقع یمشتر: یدارخر یمشتر -5

جهت ایفای تعهدات دوره معام ت  یکه در انتها زعفران نگینفروش موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله 
 وجه قرارداد است.ملزم به واریز 

 دارایی پایه قرارداد اختیار معامله: زعفران -6
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 زعفران نگین گرم 100: نگین زعفراناختیار اندازه هر قرارداد  -7

ی سپرده شده کاالمقدار معینی  اوراق بهاداری است که موید مالکیت دارنده آن بر یی:کاالگواهی سپرده  -8

 گردد.در انبار است و پشتوانه آن قبض انباری است که توس  انباردار صادر می

 فروشنده:  یانتوسط مشتر نگین زعفران یلتحو فرایند
 نزعفران نگیبرای تبدیل  اختیار معاملهروز کاری قبل از سررسید قرارداد  سهحداکثر تا  فروشنده موظفند یانمشتر کلیه

 مراجعه نمایند.زیرهای به گواهی سپرده به انبار

 زمین مشرق زعفران زرین شرکت 

 رضوی خراسان استان روستایی های تعاونی اتحادیه 

 زعفران نوین شرکت 

 ایرانیان گلشید سرخ ط ی شرکت 

 سحرخیز زعفران تولیدی کشاورزی شرکت 

 جنوبی خراسان کشاورزی بخش توسعه از حمایت صندوق شرکت 

 بهرامن عفرانز شرکت 

 شرکت تروند زعفران قاین 

 شرکت تعاونی کشاورزی وحدت خراسان 

 کت ط ی سرخ مللرش 

 

اقدام به خریود گوواهی سوپرده    آخرین روز معام تی  15:00توانند حداکثر تا ساعت ع وه بر این مشتریان فروشنده می
 زیر نمایند: نمادهایدر  زعفران نگیندر معام ت روزانه گواهی سپرده  زعفران نگین

  (05پ 0110نگین زرین )پ()زعف  0110زعفران 

  (08پ 0110نگین روستا )پ( )زعف 0110زعفران 

  (09پ 0110نگین نوین )پ()زعف 0110زعفران 

  (10پ 0110نگین ط ی سرخ )پ()زعف 0110زعفران 

  (11پ 0110نگین سحرخیز )پ()زعف 0110زعفران 

  (16پ 0110نگین بیرجند )پ()زعف 0110زعفران 

  (18پ 0110نگین بهرامن )پ()زعف 0110زعفران 
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  (19پ 0110نگین تروند قاینات)پ( )زعف 0110زعفران 

  (20پ 0110نگین وحدت جام)پ( )زعف 0110زعفران 

  (21پ 0110نگین ملل)پ( )زعف 0110زعفران 

 :نگین زعفران یو کارشناس تحویل
هوای  باشود بلکوه تعوداد گوواهی    دن تعهدات فروشنده نمیبه انبار مذکور، به منزله ایفا کر نگین زعفرانصرف تحویل  

  در کد سهامداری مشتری م ک انجام تعهدات مشتری فروشنده است. نگین زعفرانیی کاالسپرده 

 های انبارداری و ارزیابی:هزینه
 باشد.می ن نگینزعفراد در معام ت گواهی سپرده های موجوهای ارزیابی، نمونه برداری و انبارداری مطابق رویههزینه

 :یبه مشتر یدرس یلو تحو زعفران نگین دریافت
  نماید.یم ی فروشندهبه مشتررسید اقدام به صدور  زعفران نگینکامل  یافتو در یپس از کارشناس انبار

های صادر شده به نام فروشنده بواقی مانوده و فروشونده    گواهی یدار،وجه قرارداد توس  خر یزدرصورت عدم وار: توجه

یا ارائه گواهی به انبوار جهوت تورخی  و دریافوت      زعفران نگینتواند اقدام به فروش گواهی در بازار گواهی سپرده یم
 نماید. زعفران نگین

 

 :یدارانخر یلتحو فرآیند
قورارداد در  اعموا   اقدام به تامین وجوه ارزش  آخرین روز معام تی  15:30بایست حداکثر تا ساعت مشتری خریدار می

 را مطابق مهلت تعیین شده در مشخصات قرارداد ارائه نموده باشد.  درخواست اعما  وملیاتی خود نماید حساب ع

 انتقال مالکیت گواهی از فروشنده به خریدار:
نماید و پس از برداشت هزینه می کاالمدیریت فناوری بورس تهران اقدام به ارسا  هزینه انبارداری مشتریان به بورس 

 ، بورس اقدام به واریز به حساب عملیاتی انبار می نماید. مشتریان فروشندهحساب انبارداری از 
از کود   زعفران نگیندر نهایت فرایند تحویل به صورت انتقا  مالکیت گواهی سپرده، به صورت ترخی  گواهی سپرده 

 سهامداری فروشنده و انتقا  به کد سهامداری خریدار انجام می شود. 
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 سایر اطالعات:

  :نگین زعفرانیی کاالنماد معامالتی گواهی سپرده -1

  (05پ 0110نگین زرین )پ()زعف  0110زعفران 

  (08پ 0110نگین روستا )پ( )زعف 0110زعفران 

  (09پ 0110نگین نوین )پ()زعف 0110زعفران 

  (10پ 0110نگین ط ی سرخ )پ()زعف 0110زعفران 

  (11پ 0110نگین سحرخیز )پ()زعف 0110زعفران 

 (16پ 0110نگین بیرجند )پ()زعف 0110ن زعفرا 

  (18پ 0110نگین بهرامن )پ()زعف 0110زعفران 

  (19پ 0110نگین تروند قاینات)پ( )زعف 0110زعفران 

  (20پ 0110نگین وحدت جام)پ( )زعف 0110زعفران 

  (21پ 0110نگین ملل)پ( )زعف 0110زعفران 

 

 :پذیرش شده هایانبار نشانی -2

 31 فردوسی الی،شم فردوسی خیابان حیدریه، تربت رضوی، خراسانزمین:  مشرق نزعفرا زرین شرکت انبار ،

 7 پ ک امید، ساختمان

  جنبصادقی هیدش بلوار مشهد، رضوی، خراسان: اتحادیه تعاونیهای روستایی استان خراسان رضویانبار ، 

 خراسان روزنامه

  مجتمع ان ت شتی توس، بعد از میدخراسان رضوی، شهرک صنع: شرکت ط ی سرخ گلشید ایرانیانانبار ،

 804خوشه زعفران واحد

  306، بلوک6خراسان رضوی، شهرک صنعتی توس، فاز دوم، بلوار اندیشه: شرکت نوین زعفرانانبار 

  ان ارتش،، خیابدبیرجن ،خراسان رضوی: شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبیانبار 

 مدیریت جهادکشاورزی بیرجند
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 نبش  1از فرک صنعتی توس هش مشهد، رضوی، خراسان: سحرخیز زعفران تولیدی کشاورزی شرکت انبار

 6ت ش شمالی 

 333 پ ک 9 اندیشه2 فاز توس صنعتی شهرک-مشهد: بهرامن زعفران شرکت انبار 

 قطعه  -وششکبلوار  -شهرک صنعتی -شهرستان قاین -انبار شرکت تروند زعفران قاین: خراسان جنوبی

 شرکت تروند زعفران قاین 50/49

 ستان یابان گلبش خن -بلوار والفجر -تربت جام-انبار شرکت تعاونی کشاورزی وحدت خراسان: خراسان رضوی

 شرکت تعاونی کشاورزی وحدت خراسان

 رقیرز شخیابان کشاو -شهرک صنعتی -شهرستان قاین -انبار شرکت ط ی سرخ ملل: خراسان جنوبی 

 

 نکات مهم:
د بول از سررسوی  روز کواری ق  سهثر تا به انبار جهت تبدیل شدن به گواهی سپرده، حداک ران نگینزعفتحویل  -1

 باشد.امکان پذیر می

الوی   8:45عت در روزهای شنبه تا چهارشونبه هور هفتوه از سوا     زعفران نگینیی کاالمعام ت گواهی سپرده  -2
نسبت به  توانند در هر روزا مشتریان میگیرد، لذو در بستر معام تی شرکت مدیریت فناوری انجام می 15:00

ی تعهود فوروش   جهت ایفوا  21/04/1401خرید گواهی سپرده در این بازار و نگهداری آن تا پایان روز کاری 
 اقدام نمایند.

اشود  بداری خود درکد سهام زعفران نگین در آخرین روز معام تی دارای گواهی سپرده مشتری فروشندهاگر   -3
اشود،  بائه نمووده  را مطابق مهلت تعیین شده در مشخصات قرارداد ار رخواست اعما  خودد ، در صورت نیاز،و

د سهامداری ارایی از کاقدام به برداشت د اختیار معاملههای باز مشتری در قراردادهای بورس به تعداد موقعیت
شمو  شده و م سوبنماید. همچنین عدم تکافوی دارایی در کد سهامداری، به منزله نکو  قرارداد محوی می
 های مقرر در مشخصات قرارداد خواهد شد. جریمه

 ینزعفوران نگو  ه اختیار معاملدر محاسبات جرایم نکو  قراردادهای  زعفران نگینمبنای محاسبه قیمت نقدی  -4
ارداد معوام تی قور   در آخرین روزدر نمادهای زیر زعفران  قیمت پایانی معام ت گواهی سپردهمیانگین وزنی 

 :خواهد بود ر معاملهاختیا

  (05پ 0110نگین زرین )پ()زعف  0110زعفران 
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  (08پ 0110نگین روستا )پ( )زعف 0110زعفران 

  (09پ 0110نگین نوین )پ()زعف 0110زعفران 

  (10پ 0110نگین ط ی سرخ )پ()زعف 0110زعفران 

  (11پ 0110نگین سحرخیز )پ()زعف 0110زعفران 

  (16پ 0110نگین بیرجند )پ()زعف 0110زعفران 

  (18پ 0110نگین بهرامن )پ()زعف 0110زعفران 

  (19پ 0110نگین تروند قاینات)پ( )زعف 0110زعفران 

  (20پ 0110نگین وحدت جام)پ( )زعف 0110زعفران 

  (21پ 0110نگین ملل)پ( )زعف 0110زعفران 

 

 شد.بامی یک گرم زعفران نگیندر کد سهامداری شامل  زعفران نگین ییکاالهرگواهی سپرده  -5

ضوعیت  استع م و یی فق  با کد سهامداری امکان پذیر می باشد. همچنینکاالانجام معام ت گواهی سپرده   -6
موی   هده مشتریعکد سهامداری مشتری در رفع هر گونه محدودیت و مانع جهت انتقا  دارایی از این کد به 

 باشد.

 باشد.ماینده کارگزار نمیبه انبار توس  مشتری، نیازی به حضور ن زعفران نگینجهت تحویل   -7

ه ری خوود، کو  تمامی مشتریان دارای موقعیت تعهدی خرید و فروش باید جهت اط ع از وضعیت کد سهامدا  -8
در وضعیت  ونه تغییرگتحویل در بورس بر مبنای آن انجام خواهد شد، به کارگزار مربوطه مراجعه نمایند و هر 

 به بورس اط ع دهند.کد سهامداری خود را از طریق کارگزار مربوطه 

ر مشوتقه  م ت ابوزا کارگزاران می توانند نسبت به مشاهده کد سهامداری مشتریان، مراتب را در سوامانه معوا    -9
 دهند. را انجام )سما( در بخش گزاراش ها/ مشتریان، م حظه نموده و به مشتریان خود اط ع رسانی الزم

 زیر: هاینمادانجام تحویل با استفاده از گواهی سپرده در  -10

  (05پ 0110نگین زرین )پ()زعف  0110زعفران 

  (08پ 0110نگین روستا )پ( )زعف 0110زعفران 

  (09پ 0110نگین نوین )پ()زعف 0110زعفران 

  (10پ 0110نگین ط ی سرخ )پ()زعف 0110زعفران 
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  (11پ 0110نگین سحرخیز )پ()زعف 0110زعفران 

  (16پ 0110نگین بیرجند )پ()زعف 0110زعفران 

 (18پ 0110نگین بهرامن )پ()زعف 0110فران زع 

  (19پ 0110نگین تروند قاینات)پ( )زعف 0110زعفران 

  (20پ 0110نگین وحدت جام)پ( )زعف 0110زعفران 

  (21پ 0110نگین ملل)پ( )زعف 0110زعفران 

 

ه ه بو بوا توجو   معاملوه  راختیوا باشد. در صورت تکمیل ظرفیت انبار جهت تحویل قراردادهوای  امکان پذیر می 
حویول  ت، د قورارداد سه روز کاری قبول از سررسوی  نمادهای در سود قراردادهای اختیار معامله، های باز موقعیت

زعفوران   واهی سپردهگبه صورت فیزیکی به انبار مذکور و انجام فرایند تحویل خارج از سازوکار  زعفران نگین
یول  رده یوا تحو ریداران در قالب گواهی سوپ پذیر خواهد بود. در این صورت تخصی  دارایی به خامکان نگین

 ورت تحویول فیزیکی بر اساسی اولویت زمانی أخذ موقعیت خرید صورت خواهد گرفت. همچنین شرای  در ص
 بود. توس  فروشنده به انبار و مواعد آن تابع مفاد این اط عیه خواهد زعفران نگینفیزیکی 

 پرده،سو ام ت گوواهی  مطابق مقررات و رویه حاکم بور معو  ، لهاختیار معامپس از اتمام فرایند تحویل قرارداد   -11
شوده،   حویل گرفتوه یی تکاالنماید پیش از انقضای اعتبار گواهی سپرده یی تعهد میکاالدارنده گواهی سپرده 

تی که بوه  ماید. در صوردر بازار اقدام ن سپرده گواهیاز انبار و یا فروش  زعفران نگین گرفتن نسبت به تحویل
 هوت تحویول  جه توس  بوورس  ل دارنده گواهی پس از انقضای اعتبار گواهی سپرده و مهلت تعیین شدهر دلی
نبوار  اگوذاری مرکوزی و   را ثبت نموده و بورس، شورکت سوپرده  کاال مراجعه ننماید، انباردار خروج نهایی کاال 

در صوورت   ندارنود.  موجود در انباری کاالولیتی در خصوص کمیت و کیفیت ئگونه مسشده بورس هیچپذیرش
کاال ج از ثبت خرو پسکاال یی، چنانچه انباردار شرایطی جهت نگهداری کاالعدم مراجعه دارنده گواهی سپرده 

 .باشدیمی  اع می شراعدم مراجعه در حکم موافقت دارنده گواهی با شده بورس اع م نماید، از انبار پذیرش
 ای اختیوار در برای تحویول قراردادهو   زعفران نگینسپرده درصورت وجود بیش از یک نماد معام تی گواهی  -12

ز اعهودات وی  تصورتی که فروشنده در بیش از یک نماد دارایی داشته باشود، برداشوت دارایوی بورای ایفوای      
ا به ی از انبارهصورت خواهد گرفت و تخصی  دارای زعفران نگیننقدشونده ترین نماد گواهی سپرده کاالیی 

 ادفی انجام خواهد شد. خریداران به صورت تص
 




