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 گواهی سپرده کاالیی زیره سبز چیست

 به شده سپرده کاالی 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

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

 و نمایند می اقدام ، باشد داشته را گرفتن تحویل قصد خریدار که زمانی تا شده خریداری  زیره نگهداری
 .باشد می دریافت قابل گواهی دارنده توسط  زیره ، معامله روز فردای از

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

 .نمایند اقدام قبض دارنده نام به نام با سپرده گواهی به آن تبدیل و انبار قبض تحویل به نسبت ، بورس
 



مشخصات کیفی محصول زیره سبز درجه یک برای معامالت گواهی  
ایرانسپرده کاالیی زیره سبز بورس کاالی   

   روش آزمون معیار پذیرش ویژگی های فیزیکی ردیف

 گونه هر فاقد و نا بوي و بيگانه بوهاي از عاري و بوده بخود مشخص و معطر بايد سبز زيره طعم و عطر و بو بو، عطر، طعم 1
 .باشد آالينده مواد و افزودنی

  
  

عاري بودن از حشرات كپك ها و  2
 غيره

 جوندگان آلودگی و آنها بدن قطعات و مرده حشرات از عمال و ها كپك و زنده حشرات از بايد سبز زيره
 بزرگ صورتيكه در و شود استفاده نمائی بزرگ از اگر .باشد عاري است رويت قابل مسلح غير چشم با كه

 .گردد قيد آزمون گزارش در بايد كند تجاوز برابر 10  از نمائی

 مطابق آلودگی مقدار تعيين
  شماره ايران ملی استاندارد

 .می گيرد انجام 1365
  

   روش آزمون معيار پذيرش ويژگی هاي شيميايی  

  1196استاندارد ملی ايران شماره  6 حداكثر درصد جرمی رطوبت 3
  

حداقل درصد جرمی عصاره اتري  4
 غيرفرار بر اساس ماده خشك

   1031استاندارد ملی ايران شماره  15
  

حداقل روغن فرار بر حسب ميلی  5
 گرم 100ليتر در 

استاندارد ملی ايران شماره  2.5
1818  

  

استاندارد ملی ايران شماره  1 حداكثر درصد جرمی مواد خارجی 6
1032   

  

 درصد وزنی باشد 1بيشينه دانه هاي آفت زده نبايد بيشتر از. 
درصد وزنی باشد 5نبايد بيشتر از( كه معادل دانه هاي آسيب ديده به دانه هاي معيوب است)بيشينه دانه هاي شكسته. 
شود می ناميده شده سياه زيره شده پوك يا سياه نيز آنها مغز و سياه رطوبت اثر در آنها رنگ كه هائی دانه كليه .باشد وزنی درصد 4 از بيش نبايد شده سياه زيره ميزان بيشينه. 

شود می ديده مسلح غير چشم با كه سبز زيره از غير اي ماده هر از عبارتند خارجی مواد:   
غيره  و شيشه خرده و خاك و شن از عبارتند معدنی مواد. 
زيره از غير گياهی هاي دانه چنين هم و گياهی هاي قسمت ساير و ساقه علف، از عبارتند گياهی آلی مواد. 
،حشرات و موش فضله مانند حيوانی فضوالت مو. 
معموال ها كيسه وزن باشد، اثر بی خود محتويات بر كه باشد شده ساخته موادي از بايد ها بسته جنس .شود بندي بسته خشك و سالم تميز، هاي بسته در بايد درسته سبز زيره   

 .است كيلوئی55
شود می انجام 512 شماره ايران ملی استاندارد طبق سبز زيره برداري نمونه. 

 ISO6465:2009 و 14شماره سبز زيره هاي ويژگی ايران ملی استاندارد از برگرفته



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

زیره سبزفروش، تسویه و تحویل ، فرآیند خرید   

 خريد زيره
 از یکی به مراجعه با بهادار اوراق بورسی کد اخذ1.

  گواهی معامالت مجوز دارای کارگزاران شعب
 به شناسایی مدارک ارایه با همراه)کاالیی سپرده

 (کارگزار
 تکمیل ، کارگزاری حساب به خرید وجه واریز2.

 و زیره خرید ، کارگزاری در خرید درخواست
 کارگزاری توسط معامله انجام

 مدارک و دارایی برگه با مربوطه انبار به مراجعه3.
  زیره گرفتن تحویل به تمایل صورت در شناسایی

 آینده کاری روز از
 میزان به گرفتن تحویل جهت کاال میزان حداقل4.

 .باشد می سپرده گواهی ، کیلوگرم 55
 

 فروش زيره
 یکی به مراجعه با بهادار اوراق بورسی کد اخذ1.

 معامالت مجوز دارای کارگزاران شعب از
 مدارک ارایه با همراه)کاالیی سپرده گواهی

 (کارگزار به شناسایی
 مدارک با انبار به زیره تحویل و مراجعه2.

 انبار قبض دریافت و شناسایی
 و انبار قبض تحویل ، کارگزاری به مراجعه3.

 توسط فروش انجام فروش، درخواست تکمیل
 به فروش از حاصل وجه واریز ، کارگزاری

 فروش از بعد کاری روز فروشنده حساب
 



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

بورس کاالزیره سبز در انبارهای پذیرش شده   

ظرفیت   نام محصول نام انبار
 تلفن آدرس نماد معامالتی (کیلوگرم)

 کیمیا بذر تربت حیدریه
  9903زیره سبز

 01پ  9903زیر 200,000 (پ)کیمیابذر
خراسان رضوی، شهرستان تربت 

 جاده گناباد 7حیدریه، کیلومتر 
051 

52224827 

 دانش
  9903زیره سبز
 02پ  9903زیر 300,000 (پ)دانش

سه راه -مشهد-خراسان رضوی
 74و  72بین آزادی  -داشن

051 
37677157 

 (19داخلی)

شرکت صادرات و واردات 
 زیره پاک کنی بیهق

 03پ9903زیر 150,000 زیره سبز

خراسان رضوی، سبزوار، 
جاده تهران، شهرک  11کیلومتر

صنعتی، فازیک، کارخانه زیره پاک  
 کنی بیهق

051 
44222422 
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 هزینه ها

 
 :زيره به انبارتحويل 

 نمونه و سازی بوجاری،استاندارد برای انبار خدمات هزینه
 .باشد می ریال 12,500   مبلغ ، کیلوگرم هر ازای به گیری
 انجام از پس محصول وزن) خالص وزن براساس انبار قبض

 .شود می صادر ( زیره کردن پاک و بوجاری
 :داري انبار

 در کیلوگرم هر ازای به ریال 40 میزان به انبارداری هزینه
 مالک نام به کاالیی سپرده گواهی صدور روز ابتدای از ، روز

 فروش محصول از بخش هر معامله روز پایان تا محصول،
 هزینه افزوده ارزش مالیات . است وی عهده بر رفته،

 انباردار به و کسر انبارداری هزینه% 9 میزان به نیز انبارداری
 .گردد می پرداخت مالیاتی امور سازمان با تسویه جهت

   
 

 

 
 :معامالت

 ارزش 0.0024 :خریدار سهم معامالتی کارمزد
 معامله
 ارزش 0.0024 :فروشنده سهم معامالتی کارمزد
 معامله
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زیره سبزو روزهای معامالت گواهی سپرده ساعت   
 

 چهارشنبهتا شنبه : معامالتروزهاي 
 

 :معامالتساعات 
 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

 
 نسبت به قیمت پایانی روز قبل( -+ 5)%:  نوسان روزانه قيمتدامنه 

 
 


