
 

 مشخصات قرارداد آتی زیره سبس

 1 لزارزازآتی پذیزش شسُ  سیزُ سثشلزارزاز آتی 

 2 زارایی پایِ سیزُ سثش

تحمیمات طٌؼتی ایزاى هَسسِ استاًسارز ٍ  14استاًسارز شوارُ  1ی ویفی سیزُ سثش هٌغثك تز سیزُ زرخِ ّا ٍیژگی

 است وِ زر خسٍل سیز آهسُ است.

تایس زر تستِ  تایس تِ ٍسیلِ زستگاُ پان شسُ ٍ ػاری اس ّزگًَِ وپه سزگی ٍ حشزات تاشس. سیزُ سیزُ سثش

تایس  ّا زرطس( تَزُ ٍ ّوچٌیي ًَع تستِ 1 ویلَگزهی ) تا تلَراًس ٍسًی حساوثز 55 ی تا ٍسى ًاذالضّا تٌسی

ی زٍ لفافِ وِ لفاف تیزًٍی اس خٌس گًَی یا الیاف طٌؼتی ٍ لفاف زرًٍی اس وزتاس یا هتمال تشىیل ّا تظَرت ویسِ

 ساذتِ شسُ تاشس وِ تز هحتَیات ذَز تی اثز تاشس.تایس اس هَازی  ّا شسُ است تاشس. خٌس تستِ

 حس لاتل لثَل ّا ٍیژگی

 9 حساوثز زرطس خزهی رعَتت

 5/9 حساوثز زرطس خزهی ذاوستز ول تز اساس هازُ ذشه

 5/1 حساوثز زرطس خزهی ذاوستز هحلَل زر اسیس ولزیسریه تز اساس هازُ ذشه

 5/2 گزم فزاٍرزُ ذشه 100حساوثز رٍغي فزار تز حسة هیلی لیتز زر

 15 حسالل زرطس خزهی ػظارُ اتزی غیزفزار تز اساس هازُ ذشه ) حسالل(

 4 حساوثز زرطس ٍسًی سیزُ سیاُ شسُ

 5 ی شىستِّا حساوثز زرطس زاًِ

 1 زرطس خزهی هَاز ذارخی

 3 ّای ویفی ٍیژگی

ّا تسٍى  شَز وِ ایي لیوت ّای وشف شسُ زر تَرس تز هثٌای استاًسارز تؼییي هی ریال تِ اسای ّز ویلَگزم )لیوت

 تاشٌس.( هیّای خاًثی اس خولِ اًثارزاری یا حول  زر ًظز گزفتي وارهشزّا ٍ ّزگًَِ ّشیٌِ
 4 ٍاحس لیوت 

 5 اًساسُ لزارزاز آتی   تي 1

 6 هاُ لزارزاز آتی  ی سال غیز اس فزٍرزیي ٍ ارزیثْشتّا توام هاُ

 7 حسًَساى لیوت رٍساًِ   % )پٌح زرطس( تزاساس لیوت تسَیِ رٍساًِ رٍس واری هالثل.5

شْز هشْس. ) ایي اًثار، اًثار وارذاًِ هدتوغ تیي الوللی پگاُ  4اًثار هزوشی تؼییي شسُ تَسظ تَرس زر ویلَهتز 

  تاشس( هیسػفزاى 
 8 هحل تحَیل 

 9 حسالل تغیز لیوت سفارش  ّشار ریال زر ّز لزارزاز( 10ریال تزای ّز ویلَگزم )  10

 10 ٍخِ تضویي اٍلیِ  پایِ لزارزاز ٍ لاتل تؼسیل تا تَخِ تِ ًَساًات تاسار عثك ضَاتظ تَرسزرطس ارسش زارایی  20ػسزی ثاتت زر حسٍز 

 11 حسالل ٍخِ تضویي  % ٍخِ تضویي اٍلی70ِ

 12 حساوثز حدن ّزسفارش  لزارزاز 20حساوثز تا 

 13 وارهشز هؼاهالت   هغاتك هظَتِ ّیأت هسیزُ ساسهاى تَرس ٍ اٍراق تْازار

 14 وارهشز تسَیِ ٍ تحَیل   ّیأت هسیزُ ساسهاى تَرس ٍ اٍراق تْازارهغاتك هظَتِ 

 ساػات هؼاهالتی هداس

 16الی  12اس ساػت  شٌثِ تا چْار شٌثِ

 14 الی 12اس ساػت    رٍسّای پٌدشٌثِ

 15 ساػات هؼاهلِ

CSMMYY (MM ُلزارزاز ٍ ػالهت اذتظاری ها YY  هیسال )16 ًواز واال تاشس 

 لزارزاز زر ّز ًواز هؼاهالتی  200اشراص حمیمی: 

 یّا هَلؼیت% 20 تِ هحسٍز ٍ تَز تشرگتز وِ وسام ّز شزوت ثثتی سزهایِ% 10 یا لزارزاز 200: یحمَل اشراص

 تاسار زر تاس تؼْسی

سمف هداس هَلؼیتْای 

 هؼاهالتی تاس 
17 



 

 18 زٍرُ هؼاهالت سَهیي شٌثِ هاُ تحَیلاس تارید هٌسرج زر اعالػیِ هؼاهالتی لزارزاز تا 

 19 تحَیل  زٍرُ  لزارزازهاُ اس اٍلیي رٍس واری پس اس آذزیي رٍس هؼاهالت تا پایاى 

 20 اًساسُ تحَیل اس اًساسُ لزارزاز 5لزارزاز ٍ یا هضزب  5حسالل همسار تحَیلی 

هحظَل سیزُ تِ اًثار  تَاًٌس، زر ّز سهاًی زر عَل زٍرُ هؼاهالتی، پس اس تسلین زارًسگاى هَلؼیت تؼْسی فزٍش هی

 تحت ًظارت تَرس )ٍالغ زر هدتوغ تیي الوللی پگاُ سػفزاى( لثض اًثار زریافت وٌٌس.
 21 تحَیل واال تِ اًثار

ویلَگزم اس ّز  2تِ همسار  تزای تحَیل هحظَل تِ اًثار، ًوًَِ تززاری تزای آسهَى ویفیت هحظَل ٍارز شسُ تِ اًثار،

 شَز.  ویسِ ًوًَِ تززاری هی 50تا  40ویلَگزم اس تیي  2گیزز وِ ایي  پارت اًدام هی

ّای ویفی، زر آسهایشگاُ هستمز زر هحل اًثار اًدام گزفتِ ٍ زر طَرت  فزایٌس هزتَط تِ ارسیاتی واال اس ًظز ٍیژگی

 س شس.لثض اًثار تِ ّوزاُ گَاّی تأییس ویفیت هحظَل طازر ذَاّ ّای لیس شسُ زر استاًسارز لزارزاز، تأییس ٍیژگی

شَز هگز ایٌىِ فزٍشٌسُ حاضز  ّای لیس شسُ زر استاًسارز لزارزاز، واال تحَیل گزفتِ ًوی زر طَرت ػسم تأییس ٍیژگی

ّای تَخاری را تِ وارذاًِ پززاذت وززُ ٍ وارذاًِ هحظَل را عثك استاًسارز تَخاری وززُ ٍ زر ًْایت  تاشس ّشیٌِ

   هحظَل طازر وٌس.لثض اًثار تِ ّوزاُ گَاّی تأییس ویفیت 

ًوًَِ تززاری ٍ آسهَى 

 ویفیت
22 

  زٍ رٍس واری لثل اس آذزیي رٍس هؼاهالتی 16:30تا پایاى ساػت 
ِ گَاّی آهازگی ئهْلت ارا

 تحَیل
23 

ّوچٌیي گَاّی  ٍ اًثار هدتوغ تیي الوللی پگاُ سػفزاى فزٍشٌسُ السم است لثض اًثار هَرز تأییس تَرس طازرُ اس

رٍس واری تؼس اس  12هحظَل اس آسهایشگاُ ّوىار هدتوغ تیي الوللی پگاُ سػفزاى را حساوثز تا ساػت تأییس ویفیت 

ی اًثارزاری اس رٍس طسٍر لثض تا رٍس تؼس اس ّا آذزیي رٍس هؼاهالتی را تِ تَرس ارائِ ًوایس. ّوچٌیي فزٍشٌسُ ّشیٌِ

 تِ تَرس پززاذت ذَاّس وزز. آذزیي رٍس هؼاهالتی را ) تا لحاػ هحاسثات ّشیٌِ اًثارزاری( 

رٍس واری  12ذزیسار ًیش تایستی ٍخِ ارسش لزارزاز تز اساس لیوت تسَیِ آذزیي رٍس هؼاهالتی را حساوثز تا ساػت 

   تؼس اس آذزیي رٍس هؼاهالتی تِ حساب تَرس ٍاریش ًوایس.

 24 ّا ّا ٍ پززاذت زریافت

 تاشس وِ زر ٌّگام ترلیِ زریافت ذَاّس شس.  هیّشار ریال  30ی ترلیِ هحظَل زر اًثار تِ اسای ّز تي ّا ّشیٌِ

ّشار ریال ٍ 250ی ًوًَِ تززاری ٍ آسهَى وٌتزل ویفیت هحظَل تزای ّز پارت تِ ّز همسار تاشس، تِ تزتیة ّا ّشیٌِ

 تاشس.  هیّشار ریال  1400

اًثار تِ اساء ّز رٍس اس  تاشس وِ ٌّگام تحَیل واال تِ ذزیسار، تَسظ هیریال  800 ّشیٌِ اًثارزاری تزای ّز تي زر رٍس

 تارید طسٍر لثض اًثار زریافت ذَاّس شس.

تاشس، وِ زر ٌّگام تارگیزی تَسظ اًثار اس ذزیسار زریافت  هیریال  3500 ّشیٌِ تارگیزی سیزُ تِ اساء ّز ویسِ

 ذَاّس شس. 

 ذَاّس تَز. طَرت ًیاس تِ تؼسیل تَسظ ّیأت هسیزُ تَرس لاتل تؼسیلی هذوَر زر ّا توام ّشیٌِ

تززاری  ّای ًوًَِ ّشیٌِ

 وٌتزل ویفیت اًثار زاری
25 

زرطس ارسش لزارزاز تز اساس لیوت تسَیِ آذزیي  2الف( خزیوِ ػسم ارائِ رسیس اًثار اس عزف هشتزیاى فزٍشٌسُ 

گززز. ّوچٌیي زر طَرتی وِ لیوت تاسار ًمسی زارایی پایِ اس لیوت  هیرٍس هؼاهالتی است وِ تِ ًفغ ذزیسار وسز 

 گززز. تسَیِ آذزیي رٍس هؼاهالتی تیشتز تاشس تفاٍت ایي زٍ ًزخ تِ ًفغ هشتزی ذزیسار اس فزٍشٌسُ اذذ هی

 2ب( خزیوِ ػسم ٍاریش ٍخِ ارسش لزارزاز تز اساس لیوت تسَیِ آذزیي رٍس هؼاهالتی اس عزف هشتزیاى ذزیسار، 

گززز ٍ چٌاًچِ لیوت تاسار ًمسی  هیتاشس وِ تِ ًفغ فزٍشٌسُ اس حساب هشتزی ذزیسار وسز  هیزرطس ارسش لزارزاز 

زارایی پایِ اس لیوت تسَیِ آذزیي رٍس هؼاهالتی ووتز تاشس تفاٍت ایي زٍ ًزخ تِ ًفغ هشتزی فزٍشٌسُ اس ذزیسار 

ی اًثار زاری ٍ ... را ّا زتثظ فزٍشٌسُ زر ذظَص ّشیٌِی هّا گززز. ٍ ّوچٌیي ذزیسار تایس توام ّشیٌِ هیاذذ 

 .خثزاى ًوایس

ج( خزیوِ ػسم ارائِ گَاّی آهازگی تحَیل زر هْلت همزر اس سَی ّز وسام اس ذزیساراى یا فزٍشٌسگاى یه زرطس 

اتل اس ٍی تاشس وِ تِ ًفغ عزف هم ارسش لزازاز تز اساس لیوت تسَیِ زٍ رٍس واری لثل اس آذزیي رٍس هؼاهالتی هی

 اذذ ذَاّس شس.

 26 ّا خزیوِ

 


