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 معینی مقدار بر آن دارنده مالکیت موید که است بهاداری ورقه کاالیی سپرده گواهی
   .است انباردار توسط شده صادر انبار قبض آن پشتوانه و است انبار به شده سپرده کاالی

 کد داشتن با ، باشد داشته را قالب این در پسته خرید قصد فردی اگر ساده زبان به
 .نماید اقدام بورس از  پسته خرید به نسبت تواند می سرمایه بازار در (سهام) بورسی

 که زمانی تا شده خریداری پسته نگهداری به نسبت بورس در شده پذیرش انبارهای
 انجام از بعد روزکاری از و نمایند می اقدام ، باشد داشته را گرفتن تحویل قصد خریدار
 .باشد می انبار از دریافت قابل گواهی دارنده توسط پسته ، معامله

 با توانند می باشند داشته بورس در را آن فروش قصد که پسته دارندگان همچنین
  تحویل به نسبت شده پذیرش انبارهای از یکی به مراجعه و (سهام) بورسی کد داشتن
 قبض ، انبار آزمایشگاه توسط آزمایش و بندی دسته از پس و نمایند اقدام خود پسته
 به نسبت ، بورس کارگزار به مراجعه با بعد کاری روز از و گرفته تحویل را خود انبار

 .نمایند اقدام قبض دارنده نام به نام با سپرده گواهی به آن تبدیل و انبار قبض تحویل
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معیار  
پذیرش 

 پسته

 
 ویژگی ها

 

 
 ردیف

 

معیار  
پذیرش 

 پسته

 
 ویژگی ها

 
 ردیف

 1 (حداکثر درصد وزنی)ناخندان و پوک 3 11 (حداکثر درصد وزنی)مخلوط رقم  3

 2 (حداکثر درصد وزنی)پوک 0/5 12 (حداکثر درصد وزنی)مخلوط اندازه  1/5

 3 (حداکثر درصد وزنی)گوی 0/3 13 (حداکثر درصد وزنی)رطوبت  5

 4 (حداکثر درصد وزنی)بد رنگ  2 14 (حداقل درصد وزنی)عیار 55
 300 بیش از 

 و کمتر یا
 320برابر 

 
 (انس 10)گرم 283/5تعداد دانه در 

 
15 

 5 (حداکثر درصد وزنی)و ته خندان بد شکل 3

 6 (حداکثر درصد وزنی)کم خندان 10

 7 (حداکثر درصد وزنی)مغز پسته آزاد 2 16 بو مزه غیر طبیعی عاری باشد

 8 (حداکثر درصد وزنی)آفت زدگی آشکار 0/5 17 آفات زنده عاری باشد
 9 (حداکثر درصد وزنی)مواد خارجی 0/2 18 13534و 1036براساس استاندارد ملی شماره : نمونه برداری

 براساس استاندارد ملی شماره  : روش آزمون 
5925- 4920-2634-15 

 

 مواد خارجی غیر ازپوست 0/1 19
 (حداکثر درصد وزنی)

10 



 پستهخرید 
 

 یکی به مراجعه با بهادار اوراق بورسی کد اخذ .1
 گواهی معامالت مجوز دارای کارگزاران شعب از

 به شناسایی مدارک ارایه با همراه)کاالیی سپرده
 (کارگزار

 تکمیل ، کارگزاری حساب به خرید وجه واریز .2
 گواهی خرید معامله انجام و خرید درخواست فرم

 کارگزاری توسط پسته سپرده
 و دارایی برگه با مربوطه انبار به مراجعه .3

 تحویل به تمایل صورت در شناسایی مدارک
 آینده کاری روز از پسته گرفتن

  انبار از گرفتن تحویل جهت کاال میزان حداقل *
 .باشد می سپرده گواهی ، کیلوگرم 500 میزان به

 021 -42382تلفن  - 7پالک  21تهران خیابان گاندی جنوبی کوچه : آدرس 

 فروش پسته
 

 یکی به مراجعه با بهادار اوراق بورسی کد اخذ .1
 گواهی معامالت مجوز دارای کارگزاران شعب از

 به شناسایی مدارک ارایه با همراه)کاالیی سپرده
 (کارگزار

 مدارک با انبار به پسته تحویل و مراجعه .2
 انبار قبض دریافت و شناسایی

 و انبار قبض تحویل ، کارگزاری به مراجعه .3
 معامله انجام فروش، درخواست فرم تکمیل
 از حاصل وجه واریز ، کارگزاری توسط فروش
  از بعد کاری روز فروشنده حساب به فروش
 (T+1) فروش
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ظرفيت   نام محصول نام انبار
 تلفن آدرس نماد معامالتی (کيلوگرم)

پسته خشک طبیعی  
خندان فندقی شرکت 

 طالی سبز زرند
 02-9908پست  80,000 پسته

  -شهرستان زرند -استان کرمان
بعد از پمپ -کمربندی رفسنجان

  1پالک  -جنب خیابان عترت-بنزین

034 
33460480 

پسته خشک طبیعی  
خندان فندقی شرکت 

 سبز دانه کویر
 04-9908پست  100,000 پسته

 -شهرستان سیرجان -استان کرمان
روبروی   -جاده تهران 3کیلومتر

 4منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

034 
42382234 



 :  روزهای معامالت
 تا چهارشنبهشنبه 

 
 :ساعات معامالت

 9لغایت  8:30ساعت (: سفارش گیری)مرحله پیش گشایش 
 

 15:30لغایت  9ساعت : مرحله گشایش و معامالت پیوسته 
در صورت مساوی بودن قیمت سفارش خریدار و فروشنده معامله بال فاصله انجام می 

 .  شود
 

 :  دامنه نوسان روزانه قیمت
 نسبت به قیمت پایانی روز قبل( -+  %5)
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 .ریال می باشد 1500به ازای هرکیلو محصول تحویل شده 

 هزینه بررسی مطابقت  
 کاال با استاندارد تحویل
 هنگام ورود کاال به انبار

 
 ابتدای از روزانه ریال 50 شده گواهی محصول هرکیلو ازای به

 پایان تا محصول، مالك نام به کاالیی سپرده گواهی صدور روز
 می وی عهده بر رفته، فروش محصول از بخش هر معامله روز

  . باشد

 
 
 

 هزینه انبار داری

  :خریدار سهم معامالتی کارمزد
 (خرید مقدار * خرید قیمت) معامله ارزش 0/0024
   :فروشنده سهم معامالتی کارمزد

 (فروش مقدار * فروش قیمت) معامله ارزش  0/0024

 

 
 کارمزد معامالت
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