
  

 سبز رهیز یآت قرارداد مشخصات

 1 دارایی پایه سبز رهیز

 2 قرارداد آتی پذیرش شده سبز رهیزقرارداد آتی 

 3 اندازه قرارداد لوگرمیک 100
 

 روش آزمون معیار پذیرش هاویژگی
بوده و عاري از  خود بهبو و عطر و طعم زيره سبز بايد معطر و مشخص  بو، عطر، طعم

 .بوهاي بيگانه و بوي نا و فاقد هر گونه افزودنی و مواد آالينده باشد
 

از حشرات مرده و قطعات  عمالًو  هاکپکزيره سبز بايد از حشرات زنده و  و غيره هاکپکبودن از حشرات  عاري
است  رؤيتو آلودگی جوندگان که با چشم غير مسلح قابل  هاآنبدن 

 نمائیبزرگ که یصورتاستفاده شود و در  نمائیبزرگعاري باشد. اگر از 
 برابر تجاوز کند بايد در گزارش آزمون قيد گردد. 10از  

تعيين مقدار آلودگی مطابق 
 1365استاندارد ملی ايران شماره 

 گيرد.انجام می

  1196استاندارد ملی ايران شماره  6 جرمی رطوبتحداکثر درصد 

بر  فرار ريغحداقل درصد جرمی عصاره اتري 
 اساس ماده خشک

  1031استاندارد ملی ايران شماره  15

  1818استاندارد ملی ايران شماره  2.5 گرم 100حداقل روغن فرار بر حسب ميلی ليتر در 

  1032استاندارد ملی ايران شماره  1 حداکثر درصد جرمی مواد خارجی

  درصد وزنی باشد. 1آفت زده نبايد بيشتر از  هايدانهبيشينه 
  درصد وزنی باشد. 5شکسته نبايد بيشتر از هايدانهبيشينه 

 نيز سياه يا پوك شده  هاآندر اثر رطوبت سياه و مغز  هاآنکه رنگ  هايیدرصد وزنی باشد. کليه دانه 4 بيشينه ميزان زيره سياه شده نبايد بيش از
 .شودمیزيره سياه شده ناميده 

  از:  اندعبارتمواد خارجی 

  از شن و خاك و خرده شيشه و  غيره. اندعبارتمواد معدنی 

  گياهی غير از زيره. هايدانه چنينهمگياهی و  هايقسمتاز علف، ساقه و ساير  اندعبارتمواد آلی گياهی 

  فضله موش و حشرات.مو، فضوالت حيوانی مانند 

 شودمیانجام  512زيره سبز طبق استاندارد ملی ايران شماره  بردارينمونه. 

 ISO6465:2009و  14ي زيره سبز شمارههاويژگیبرگرفته از استاندارد ملی ايران 

 .باشدمی رانيا يکاال بورس در سبز رهيز سپرده یگواه یفيک مشخصات با مطابق فوق استاندارد است ذکر به الزم

 4 استاندارد تحویل

 5 ماه قرارداد به تشخیص شرکت بورس کاالی ایران سال هایماهتمامی 

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

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

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

  لیتحو هیاطالع در شده اعالم خیتار مطابق دوره تحویل:

 8 محل و دوره تحویل

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

 الف( وجه تضمین اولیه:

ضم  وجه سبات  فرمول به توجه با هیاول نیت ضامین  آن، به توجه با که شد  خواهد اخذ ریز یمحا  در پویا صورت  به و نبوده ثابت زمان طی ت

 یآت یقراردادها یدهایسررس   هیکل در روزانه هیتسو  هایمتیق نیانگیم فرمول نیا در نیتضم  وجه محاسبه  یمبنا. بود خواهد تغییر حال

 یکار روز دو از پس و شودیم لیتعد ریز فرمول اساس بر یمعامالت روز هر انیپا در نیتضم وجه. است شده نییتع مربوطه هیپا ییدارا در

  .گرددیم یرسان اطالع مشتقه ابزار یمعامالت سامانه قیطر از راتییتغ مراتب گردد،یم اعمال

مبلغ وجه تضمین اولیه = A × ([
B × 𝑆

C × 10
] +  1) × C × 10 

A 10: درصد وجه تضمین اولیه؛ معادل% 

 Bهای تسویه روزانه در کلیه سررسیدهای قراردادهای آتی دارایی پایه: میانگین قیمت 

 10 نیتضام محاسبه نحوه



  

C  هزار ریال دویست: براکت تغییرات وجه تضمین؛ معادل 

 S 100: اندازه قرارداد؛ معادل 

 

 ب( حداقل وجه تضمین:

 درصد وجه تضمین اولیه 70

 11 سفارش حجم هر حداکثر قرارداد 25حداکثر تا 

 12 واحد قیمت ریال به ازای هر کیلوگرم

 کارمزد معامالت:

 کارمزد فروشنده کارمزد خریدار 

 ارزش هر قرارداد 0004/0 قراردادارزش هر  0004/0 کارگزار

 ارزش هر قرارداد 0002/0 ارزش هر قرارداد 0002/0 بورس کاال

 - - حق نظارت سازمان

 قراردادارزش هر  0006/0 قراردادارزش هر  0006/0 جمع

 کارمزد تسویه و تحویل:

 ارزش هر قرارداد بر حسب آخرین قیمت تسویه 0004/0 کارگزار

 ارزش هر قرارداد بر حسب آخرین قیمت تسویه 001/0 بورس کاال

  ارزش هر قرارداد بر حسب آخرین قیمت تسویه 0014/0 جمع

 13 کارمزدها

CSMMYY (MM  نماد اختصاری ماه قرارداد وYY سال می).14 نماد معامالتی باشد 

 15 ساعات معامله 15:30الی  10روز معامالتی در آخرین  16الی  10ها ، پنجشنبه 17الی  10شنبه تا چهارشنبه: 

مهلت ارائه گواهی آمادگی     یمعامالت روز نیآخر یمعامالت جلسه اتمام از پس قهیدق 15 تا

 تحویل  
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 :باز یتعهد یهاتیموقع مجاز سقف

 ی.در هر نماد معامالت موقعیت 100: حقیقی اشخاص •

 در بازار. در آن نماد تعهدی باز هایموقعیتدرصد  5 قابل افزایش تاو موقعیت در هر نماد معامالتی  100: یاشخاص حقوق •

 .بازار در نماد آن در باز تعهدی هایموقعیت صددر 10 تا شیافزا قابل و یمعامالت نماد هر در تیموقع 500: بازارگردان •

 هایموقعیت قف مجاز  س   

 و معامالت تعهدی باز
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شتر  لیتحو یآمادگ یگواه ارائه عدم مهیجر شامل  قراردادها، نکول مهیجر( الف شنده،  و داریخر انیم س  ارائه عدم مهیجر فرو  از انبار دیر

 انیمش  تر طرف از یمعامالت روز نیآخر روزانه هیتس  و متیق اس  اس بر قرارداد ارزش وجه زیوار عدم مهیجر و فروش  نده انیمش  تر طرف

 نکول یمشتر  از مقابل طرف یمشتر  نفع به که است  یمعامالت روز نیآخر روزانه هیتسو  متیق اساس  بر قرارداد ارزش درصد  یک دار،یخر

 د.گردیم کسر کننده

 شتر یب یمعامالت روز نیآخرروزانه  هیتسو  متیق از هیپا ییدارا ینقد بازار متیق که یصورت  در فوق، شده  ذکر جرائم هیکل خصوص  در( ب

 متیق از هیپا ییدارا ینقد بازار متیق که یصورت  در نیهمچن و گرددیم اخذ فروشنده  از داریخر یمشتر  نفع به نرخ دو نیا تفاوت باشد 

 .گرددیم اخذ داریخر از فروشنده یمشتر نفع به نرخ دو نیا تفاوت باشد کمتر یمعامالت روز نیآخر روزانه هیتسو

 .  شد خواهد افتیدر کننده نکول یمشتر از بورس نفع به معامله سر دو هر لیتحو و هیتسو کارمزد فوق موارد یتمام در( ج

 18 هامهیجر

 یمبن  ا   مع  امالت   حجم   ی هر روزمعامالت جلسه نیآخر انیپا به یمنته شده انجام معامالت حجم 30%

  هی تس   و متیق محاس   به  

 روزانه
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 م  تیق مح  اس   ب  ه نحوه قیمت تسویه نهایی، قیمت تسویه روزانه در آخرین روز معامالتی هر قرارداد است.

 یینها هیتسو
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 م  تیق مح  اس   ب  ه نحوه .شد خواهد محاسبه لحظه هر به یمنته معامالت حجم یانیپا %30 متیق نیانگیم اساس بر یالحظه هیتسو متیق

 یالحظه هیتسو
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 22 سایر شرایط باشد. های مرتبط با انبار تا تاریخ تحویل به عهده فروشنده و پس از تاریخ تحویل به عهده خریدار میهرگونه هزینه 
 


