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 باسمه تعالي

 "اطالعيه"

اي بريده ممتاز (نگين) و پوشال معمولي جهت انجام معامالت گواهي سپرده زعفران رشته گشايش انبار موضوع:

  در استان خراسان جنوبي  كااليي

 : كليه كارگزاران و فعاالن بازار گواهي سپرده كاالييمخاطب

  30/09/1398: انتشار تاريخ

  متن اطالعيه:

صندوق حمايت از   محصول زعفران شركت انبار 30/09/98مورخ  شنبهرساند از روز فعاالن بازار گواهي سپرده كااليي بورس كاالي ايران ميبه اطالع 

زمان گشايش نمادهاي معامالتي گواهي  ؛باشدآماده پذيرش محصول مشتريان ميبا نمادهاي ذيل فعال شده و  بخش كشاورزي استان خراسان جنوبي

  رساني خواهد شد:، متعاقبا اطالعكااليي مربوط به اين انبارپرده س

  

 نماد معامالتي  نام نماد

  16پ9908زعف (پ)بيرجندنگين 9908زعفران

  17پ9908زعف  (پ)بيرجند پوشالمعمول9908زعفران 

  

  پوشال معمولي خواهند بود.از نمادهاي مبناي تحويل قراردادهاي آتي زعفران نگين و  الزم به ذكر است نمادهاي اين انبارها

براي عموم  www.tsetmc.comدر سايت  "گواهي سپرده"قسمت  "بورس كاال"هاي معامالتي در بخش  ها و قيمت اطالعات مربوط به سفارش

  قابل مشاهده است.

  شرايط عرضه، معامله، انبارداري و تحويل:

و ارزيابي زعفران در  بيرجند كشاورزي جهاد مديريت- ارتش خيابان -بيرجند -جنوبي خراسان به آدرس تحويل كاال به انبارها در محل انبار .1

معاونت غذا و  -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند -ميدان مادر -خيابان معلم - بيرجند -خراسان جنوبي به شرح  انبار طرف قراردادآزمايشگاه 

 د.انجام مي شودارو 

  هاي گذشته را پذيرش نخواهد كرد.باشد و انبار محصول توليدي سال 1398بايست توليد سال محصول تحويلي به انبار مي .2

باشد. در  مي هزار تومان 180كيلوگرم، مبلغ  4گيري به ازاي هر محموله به وزن حداكثر براي ارزيابي كاال و نمونه هاهزينه خدمات انبار .3

هزينه ارزيابي به تناسب براي هر محموله محاسبه و دريافت  كيلوگرم توسط مشتري به انبار، 4هاي با وزن بيشتر از صورت تحويل محموله

 شود.مي

ير در صورتي كه كاالي تحويلي به انبار بر اساس وضعيت ظاهري و ميزان نرمه و شكسته به تائيد اوليه انبار/ انباردار برسد، براي بررسي سا .4

  شود. هاي كيفي مورد نظر، به آزمايشگاه ارسال مي ويژگي
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هاي گرم از كاال، به ازاي هر محموله، را براي آزمون استخراج و تشخيص رنگ 3ار مجاز است به منظور ارزيابي كاال حداكثر تا انبار/ انبارد .5

 افزودني، تعيين ميزان كروسين، پيكروكروسين، سافرانال، رطوبت و مواد فرار، مواد خارجي مربوط به گياه و محيط و همچنين خامه همراه با

- فاده قرار دهد و قبض انبار بر اساس وزن خالص (وزن تحويلي منهاي مقدار مجاز استفاده شده در فرايند ارزيابي) صادر ميكالله مورد است
  شود. 

پس از توزين محموله تحويلي به انبار، الزم است كاال ارزيابي كيفي شود. مدت زمان الزم جهت ارزيابي كاال، حداكثر دو روز كاري پس از  .6

ماند و امكان عودت آن به مالك كاال در زمان قرنطينه وجود ندارد؛ باشد كه در اين مدت كاال در قرنطينه انبار باقي ميال ميزمان دريافت كا

شود؛ شود و در غير اين صورت قبض انبار صادر مي انطباق با مشخصات كيفي مشخص شده، كاال به مالك آن بازگردانده ميصورت عدمدر 

هاي تعيين شده، با گرم به ازاي هر محموله، مابقي كاال را در بسته 3زمايشگاه پس از برداشت كاال به ميزان حداكثر تا در فرايند قرنطينه، آ

 دهد.دهنده، پلمپ نموده و رسيد آن را تحويل مالك ميحضور تحويل

ده كااليي به نام مالك محصول، تا پايان روز ريال به ازاي هر گرم در روز، از ابتداي روز صدور گواهي سپر 10هزينه انبارداري به ميزان  .7

وجه معامله كسر شده و به حساب انبار/ انباردار  رفته، بر عهده وي است كه اين هزينه توسط بورس ازمعامله هر بخش از كاالي فروش

از انبار بر عهده خريدار است كه در شود، همچنين هزينه انبارداري از ابتداي روز تقويمي پس از روز معامله تا پايان روز تحويل واريز مي

ماليات بر ارزش افزوده هزينه انبارداري نيز به ميزان  بايست به صورت يكجا و نقدي با انباردار تسويه گردد.هنگام تحويل كاال از انبار مي

 گردد.% هزينه انبارداري كسر و به انباردار پرداخت مي9

براي توزين، افت وزني، تحويل دادن، تحويل گرفتن و... بوده و غير از هزينه تعيين شده، هيچ هزينه انبارداري براي جبران خدمات انبار  .8

 مبلغ ديگري به انبار/ انباردار پرداخت نخواهد شد. 

مسئوليت هرگونه افت كمي وكيفي كاال در مدت ارزيابي كاالي تحويلي (فرايند آزمايش و قرنطينه) و در طول دوره نگهداري بر عهده  .9

 انباردار بوده و انباردار ملزم به جبران خسارات احتمالي خواهد بود.

گرم گواهي سپرده كااليي توسط مالك ارائه گردد. در صورت مالكيت  500جهت تحويل گرفتن كاال از انبار الزم است حداقل به ميزان  .10

تحويل، از بازار خريداري گردد. در زمان سررسيد انبار،  كمتر از اين مقدار، الزم است گواهي سپرده الزم تا وزن مذكور توسط فرد متقاضي

 شود.اين محدوديت اعمال نمي

كه در بند  نامه كارگزار، به محل انبارجهت تحويل گرفتن كاال، الزم است مالك يا نماينده قانوني وي همراه با مدارك احراز هويت و معرفي .11

-مي 14الي  9از روز شنبه تا چهارشنبه در روزهاي غير تعطيل، از ساعت  امي انبارهابه تم مراجعه نمايد. ساعات مراجعه اول ذكر شده است
 باشد. 

باشد. در صورت تحويل گرفته نشدن كاال از انبار، مفاد مي 30/08/1399به تاريخ  هاحداكثر زمان نگهداري كاال تا سررسيد نماد انبار .12

سازمان بورس و اوراق بهادار مالك عمل  05/03/94مورخ  گواهي سپرده كااليي مصوبدستورالعمل پذيرش انبار و صدور، معامله و تسويه 

 خواهد بود.

، اعتراضي در خصوص كميت و كيفيت محصول تحويل شده، قابل پذيرش نخواهد بود؛ از اين رو، خريدار هاپس از تحويل محصول از انبار .13

از تحويل آن امتناع  ،موده و در صورت مغايرت با مشخصات كيفي اعالميتواند پيش از خريد يا در زمان تحويل، محصول را رويت نمي

هاي مربوطه تواند با پرداخت هزينهنمايد و ظرف دو روز مراتب را به صورت كتبي از طريق كارگزار مربوطه به بورس اعالم نمايد. خريدار مي

ا به انبار ارائه نمايد. به اين منظور، كاالي مورد نظر همراه با درخواست آزمايش مجددكاال و انطباق آن با مشخصات كيفي اعالمي بورس ر

هاي آكروديته مورد  برداري، پلمپ شده و مراحل آزمايش و قرنطينه را در يكي از آزمايشگاهتاييديه مشترك انبار و مالك آن پس از نمونه

شود و مراتب به صات كيفي كاال به انبار عودت داده ميانطباق با مشخنمايد. در صورت عدم ساعت) سپري مي 24توافق طرفين (حداكثر 

اين اطالعيه) محاسبه و به صورت نقدي توسط تحويل  7هاي انبارداري (طبق بند شود. در مدت قرنطينه خروجي، هزينهبورس اعالم مي

 باشد.گيرنده به انباردار قابل پرداخت مي
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افزودني، تعيين ميزان كروسين، پيكروكروسين، سافرانال، رطوبت و مواد فرار، مواد هاي هاي شيميايي تشخيص رنگانباردار صرفا آزمايش .14

-دهد و در خصوص ساير مشخصات كاال و آزمايشخارجي مربوط به گياه و محيط و همچنين خامه همراه با كالله را بر روي كاال انجام مي
 باشد.هاي مربوطه مسئوليتي بر عهده انبار و بورس نمي

يفي زعفران كه از انبار پذيرش شده بورس تحويل خريداران خواهد شد، در سايت بورس كاالي ايران در قسمت كاالها، آناليز مشخصات ك  .15

 كاالها موجود است. 

پذير صدور قبض انبار و ترخيص گواهي سپرده كااليي به نام شخص مالك كاال يا نماينده قانوني وي، صرفا پس از احراز هويت وي امكان .16

 است.

اي، نسبت به مراجعه به انبار دارندگان گواهي سپرده كااليي نمادهاي ذكر شده در اطالعيه، موظفند در صورت اعالم بورس به صورت دوره .17

هاي انبارداري مربوط به خود اقدام نمايند. در غير اين صورت هزينه انبارداري مربوطه به صورت تصاعدي محاسبه و در و تسويه هزينه

 يا تحويل، محاسبه و اخذ خواهد شد.  هنگام معامله

 

  مديريت توسعه بازار فيزيكي منتشر كننده:

  

  

 

  




