مشخصات قرارداد آتی سکه بهار آزادی طرح امام (ره)
1

زارایی پایِ

سکِ طالی توام تْار آسازی طزح اهام ذویٌی (رُ)

2

قزارزاز آتی پذیزش ضسُ

قزارزاز آتی سکِ طالی توام تْار آسازی طزح اهام ذویٌی (رُ)

3

اًساسُ قزارزاز آتی

 10سکِ

4

استاًسارز تحَیل

تز اساس استاًسارز تاًک هزکشی

5

هاُ قزارزاز آتی

توام هاُّای سال

6

حس ًَساى قیوت رٍساًِ

حساکثز تا ( )-/+ %5تا تَجِ تِ قیوت تسَیِ رٍس قثل

7

زٍرُ هعاهالت

اس تارید هٌسرج زر اطالعیِ هعاهالتی قزارزاز تا  5رٍس قثل اس پایاى هاُ قزارزاز

8

تارید تحَیل

اس اٍلیي رٍس کاری پس اس آذزیي رٍس هعاهالت تا پایاى قزارزاز

9

هحل تحَیل

اتاق پایاپای تَرس یا هحلی کِ تَسط تَرس تعییي هیگززز

10

حساقل تغیز قیوت سفارش

 5/000ریال تزای ّز سکِ ( 50/000ریال تزای ّز قزارزاز)

11

ٍجِ تضویي اٍلیِ

12

حساقل ٍجِ تضویي

 70زرصس ٍجِ تضویي اٍلیِ

13

حساکثز حجن ّز سفارش

حساکثز تا  10قزارزاز

14

ٍاحس قیوت

ریال تزای ّز سکِ

15

کارهشز هعاهالت

 10/000ریال تَرس 16/000 ،ریال کارگشار 4/000 ،ریال ساسهاى تَرس ٍ اٍراق تْازار ٍ زر هجوَع  30/000ریال اس تاتت هعاهلِ ّز قزارزاز

16

کارهشز تسَیِ ٍ تحَیل

 50/000ریال تاتت ّز قزارزاز

17

ساعات هعاهلِ

رٍسّای ضٌثِ تا چْارضٌثِ اس ساعت  10الی  ٍ 19پٌچ ضٌثِّا اس ساعت  10الی 16

18

ًواز کاال

 MM( GCMMYYعالهت اذتصاری هاُ قزارزاز ٍ  YYسال هیتاضس)

19

سقف هجاس هَقعیتّای
تعْسی تاس

اضراظ حقیقی 250 :هَقعیت زر ّز ًواز هعاهالتی ٍ هحسٍز تِ  750هَقعیت زر تواهی ًوازّای هعاهالتی،

20

هْلت ارائِ گَاّی آهازگی
تحَیل

 2رٍس کاری قثل اس آذزیي رٍس هعاهالتی تا  30زقیقِ پس اس اتوام جلسِ هعاهالتی

21

جزیوِّا

الف) حسة هَاز  42 ٍ 41اس زستَرالعول اجزایی قزارزاز آتی جزیوِ عسم ارائِ گَاّی آهازگی تحَیل اس طزف زارًسگاى هَقعیت تعْسی تاس ذزیس ٍ فزٍش
تویشاى یک زرصس ارسش کل قزارزاز تز اساس قیوت تسَیِ ّواى رٍس هعاهالتی قزارزاز آتی هیتاضس.
ب) جزیوِ عسم ارائِ رسیس اًثار اس طزف هطتزیاى فزٍضٌسُ یک زرصس ارسش قزارزاز تز اساس قیوت تسَیِ آذزیي رٍس هعاهالتی است کِ تِ ًفع ذزیسار
کسز هی گزززّ .وچٌیي زر صَرتی کِ قیوت تاسار ًقسی زارایی پایِ اس قیوت تسَیِ آذزیي رٍس هعاهالتی تیطتز تاضس تفاٍت ایي زٍ ًزخ تِ ًفع هطتزی
ذزیسار اس فزٍضٌسُ اذذ هیگززز.
ج) جزیوِ عسم ٍاریش ٍجِ ارسش قزارزاز تز اساس قیوت تسَیِ آذزیي رٍس هعاهالتی اس طزف هطتزیاى ذزیسار ،یک زرصس ارسش قزارزاز هیتاضس کِ تِ ًفعع
فزٍضٌسُ اس حساب هطتزی ذزیسار کسز هی گززز ٍ چٌاًچِ قیوت تاسار ًقسی زارایی پایِ اس قیوت تسَیِ آذزیي رٍس هعاهالتی کوتز تاضس تفاٍت ایي زٍ ًزخ
تِ ًفع هطتزی فزٍضٌسُ اس ذزیسار اذذ هیگززز.
ز) زر تواهی هَارز فَق کارهشز تسَیِ ٍ تحَیل ّز زٍ سز هعاهلِ تِ ًفع تَرس اس هطتزی ًکَل کٌٌسُ زریافت ذَاّس ضس.

22

سایز ضزایط

هثٌای تحَیل کاال ،سکِ ضزب سال  1386هیتاضس .اهکاى تحَیل کاال تزای سکِّای ضزب ضسُ سایز سالّا تِ غیز اس سکِ ضزب سال  ،1386تزاساس
پزهیَم تعییي ضسُ تَسط تَرس ٍجَز زارز .هجوَع هَقعیتّای هعاهالتی تاس کل تاسار تزای ایي قزارزاز حساکثز تِ هیشاى هجوَع سکِّای طالی توام تْار
آسازی طزح اهام ذویٌی (رُ) ضزب ضسُ هیتاضس.

تضاهیي اٍلیِ تا تَجِ تِ فزهَل هحاسثاتی سیز اذذ ذَاّس ضس کِ تا تَجِ تِ آى تضاهیي طی سهاى ثاتت ًثَزُ ٍ تِ صَرت پَیا زر حال تغییز ذَاّس تَز.
هثٌای هحاسثِ ٍجِ تضویي زر ایي فزهَل هیاًگیي هَسٍى قیوت ّای تسَیِ زر کلیِ سزرسیسّای قزارزازّای آتی زر زارایی پایِ هزتَطِ تعییي ضسُ است.
اگز ٍجِ تضویي هحاسثِ ضسُ تز اساس فزهَل سیز طی  5رٍس کاری هتَالی تشرگتز یا طی  15رٍس کاری هتَالی کَچکتز اس ٍجِ تضویي جاری تاضسٍ ،جِ
تضویي تایس تز اساس فزهَل سیز تعسیل ضَز:
10

)1

]
10

[(

هثلغ ٍجِ تضویي اٍلیِ

 :Aزرصس ٍجِ تضویي اٍلیِ
 :Bهیاًگیي هَسٍى قیوتّای تسَیِ زر کلیِ سزرسیسّای قزارزازّای آتی زارایی پایِ
 :Cتزاکت تغییزات ٍجِ تضویي
 :Sاًساسُ قزارزاز

اضراظ حقَقی 250 :هَقعیت زر ّز ًواز هعاهالتی ٍ قاتل افشایص تا  %10سزهایِ ثثتی ضزکت ٍ هحسٍز تِ  %20هَقعیتّای تعْسی تاس زر تاسار

ٍیزایص1394/07/26 :

