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بسمه تعا لی

"اطالعیه"
موضوع :گشایش انبارها و نمادهای معامالتی زیره سبز جهت انجام معامالت گواهی سپرده کاالیی با سررسید سال 4137
مخاطب :کلیه کارگزاران و فعاالن بازار سرمایه
تاریخ انتشار4134/31/34 :

متن اطالعیه:
به اطالع فعاالن بازار گواهی سپرده کاالیی بورس کاالی ایران می رساند انبار های پذیرش شده محصول زیرهسبز در بورس کاالی
ایران به شرح جدول ذیل فعال شده و آماده دریافت محصول از مشتریان میباشند .زمان گشایش نماد های معامالتی گواهی سپرده کاالیی
مربوط به این انبار ها روز دوشنبه مورخ  1061/60/60خواهد بود .اطالعات مربوط به سفارش ها و قیمت های معامالتی در بخش "بورس
کاال" قسمت "گواهی سپرده" در وبسایت  www.tsetmc.irبرای عموم قابل مشاهده است.
نام انبار

شرح نماد

نماد

شرکت کیمیابذرتربتحیدریه

زیره سبز 2020کیمیابذر(پ)

زیر2020پ20

اتحادیه تعاونیهای روستایی خراسان رضوی (دانش)

زیره سبز2020دانش(پ)

زیر2020پ20

شرکت تعاونی مینوبذر گلستان

زیره سبز 2020مینوبذر(پ)

زیر2020پ20

شرکت اطلس دانش کویر (مهرزاد)

زیره سبز2020مهرزاد(پ)

زیر2020پ20

شرایط عرضه ،معامله ،انبارداری و تحویل:

 .1تحویل کاال به انبار و ارزیابی محصول در محل انبارها به شرح ذیل صورت میپذیرد:
نام انبار

نشانی

شرکت کیمیابذرتربتحیدریه

استان خراسان رضوی ،شهرستان تربتحیدریه ،کیلومتر 7جاده گناباد

اتحادیه تعاونیهای روستایی خراسان رضوی (دانش)

استان خراسان رضوی ،مشهد ،بلوار آزادی ،بین آزادی  70و 70

شرکت تعاونی مینوبذر گلستان

استان گلستان ،کیلومتر  00جاده گنبد -کالله ،نرسیده به روستای ینقاق

شرکت اطلس دانش کویر (مهرزاد)

استان خراسان رضوی ،شهرستان سبزوار ،خیابان عطاملک جنوبی ،پالک 01

.2

محصول تحویلی به انبار میبایست تولید سال  1061باشد و انبار محصول تولیدی سال های گذشته را پذیرش نخواهد کرد.

.3

هزینه انبارداری به مبلغ  10666ریال به ازای هر کیلوگرم در بدو ورود کاال به انبار و  136ریال به صورت روزانه به ازای هر کیلوگرم
است.

« پرینت نامه بدون درج مهر برجسته فاقد اعتبار است».
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.0

در صورتی که کاالی تحویلی مشخصاتی مطابق استانداردهای اعالمی در بند  10را نداشته باشد و به تشخیص انباردار با انجام سورت و
بوجاری تبدیل به زیرهسبز با مشخصات اعالمی می شود 0در صورت درخواست مالک 0در انبار سورت و بوجاری شده و سپس قبض انبار
بر اساس وزن خالص صادر میشود؛ هزینه سورت 0بوجاری و ارزیابی برای هر کیلوگرم زیرهسبز معادل  200666ریال میباشد .الزم به
ذکر است در انبار های دانش و مهرزاد امکان بوجاری محصول وجود ندارد.

.5

هزینه انبارداری روزانه 0از روز صدور گواهی سپرده کاالیی به نام مالک محصول و تا روز معامله هر بخش از محصول فروش رفته 0بر عهده
وی است که این هزینه توسط بورس از وجه معامله کسر شده و به حساب انبار /انباردار واریز میشود .همچنین هزی نه انبارداری از روز
تقویمی پس از روز معامله تا روز تحویل از انبار بر عهده خری دار است که در هنگام تحویل محصول از انبار میبایست به صورت یکجا و
نقدی با انباردار تسویه گردد.

.0

هزینه انبارداری برای جبران خدمات انبار برای ارزیابی محصول 0نمونهگیری 0توزین 0افت وزنی 0بارگیری 0نگهبانی 0جابجایی 0تخلیه و...
بوده و به جز از میزان تع یین شده هیچ مبلغ دیگری به انبار /انباردار پرداخت نخواهد شد.

 .7مسئولیت هرگونه افت کمی وکیفی محصول در طول دوره نگهداری بر عهده انباردار بوده و انباردار ملزم به جبران خسارات احتمالی
خواهد بود.
.0

هر گواهی سپرده کاالیی معادل  1ک یلوگرم است و جهت تحویل گرفتن کاال از انبار الزم است حداقل به میزان  25کیلوگرم گواهی
سپرده کاالیی توسط مالک ارائه شده و در صورت مالکیت کمتر از این مقدار 0الزم است گواهی سپرده الزم تا وزن  25کیلوگرم توسط
فرد متقاضی تحویل از بورس خریداری شود .پس از تاریخ انقضای اعتبارگواهی سپرده کاالیی این محدودیت اعمال نمیشود.

.9

جهت تحویل گ رفتن کاال از انبار الزم است مالک یا نماینده قانونی وی همراه با مدارک احراز هویت و معرفینامه کارگزار 0به محل
انبارها به آدرس ذکر شده در بند  1مراجعه نماید  .ساعات مراجعه از روز شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیرتعطیل 0از ساعت  9الی 10
میباشد.

 .16حداکثر زمان نگهداری کاال تا تاریخ  1062/63/31میباشد .همچنین تاریخ انقضای اعتبار گواهی سپرده کاالیی و آخرین روز معامالتی
نمادهای ایجاد شده تاریخ  1062/63/20بوده و پس از آن معامالت نمادها برای فرایند تحویل و تسویهحساب با انبار متوقف خواهد شد.
در صورت تحویل گرفته نشدن کاال از انبار 0مفاد دستورالعمل پذیرش انبار و صدور 0معامله و تسویه گواهی سپرده کاالیی مصوب مورخ
 90/63/65سازمان بورس و اوراق بهادار و اصالحات بعدی آن مالک عمل خواهد بود.
 .11پس از تحویل محصول از انبارها 0اعتراضی در خصوص کمیت و کیفیت محصول تحویل شده 0قابل پذیرش نخواهد بود؛ از این رو0
خریدار می تواند پیش از خرید یا در زمان تحویل 0محصول را رویت نموده و در صورت مغایرت با مشخصات کیفی اعالمی 0از تحویل
آن امتناع نماید و ظرف دو روز مراتب را به صورت کتبی از طریق کارگزار مربوطه به بورس اعالم نماید .خریدار میتواند با پرداخت
هزینه های مربوطه درخواست آزمایش مجدد کاال و انطباق آن با مشخصات کیفی اعالمی بورس را به انبار ارائه نماید .به این منظور0
کاالی مورد نظر همراه با تاییدیه مشترک انبار و مالک آن 0پلمپ شده و مراحل ارزیابی توسط خبره معرفی شده توسط بورس کاال
(حداکثر  72ساعت) سپری میشود .در صورت عدمانطباق با مشخصات کیفی 0کاال به انبار عودت داده میشود و انباردار موظف به
پرداخت هزینه های مربوط به ارزیابی مجدد است 0همچنین انباردار در مدت قرنطینه خروجی مجاز به دریافت هزینه های انبارداری
نمیباشد .در صورت انطباق کاال با مشخصات کیفی 0هزینههای انبارداری در مدت قرنطینه خروجی طبق بند  5این اطالعیه محاسبه و به
صورت نقدی توسط تحویل گیرنده به انباردار پرداخت میشود.
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 .12صدور قبض انبار و ترخیص گواهی سپرده کاالیی به نام شخص مالک یا نماینده قانونی وی صرفا پس از احراز هویت وی امکانپذیر
است.
 .13دارندگان گواهی سپرده کاالیی نمادهای ذکر شده در اطالعیه موظفند در صورت اعالم بورس به صورت دورهای نسبت به مراجعه به انبار
و تسویه هزینه های انبارداری مربوط به خود اقدام نمایند .در غیر این صورت هزینه انبارداری مربوطه به صورت تصاعدی محاسبه و در
هنگام معامله یا تحویل اخذ خواهد شد.
 .41مشخصات و ویژگی های کیفی کاالیی که از انبارپذیرش شده بورس تحویل خریداران خواهد شد 0به شرح جدول ذیل است و انباردار
صرفا ویژگی های ذیل را در بدو ورود محصول به انبار مورد ارزیابی قرار میدهد.

منت شرکننده :مدیریت بازارهای مالی

« پرینت نامه بدون درج مهر برجسته فاقد اعتبار است».

