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 نداردپیوست: 

     

 «پرینت نامه بدون درج مهر فاقد اعتبار است.»

 بسمه تعالی

 

"اطالعیه"  

 والت جهت انجام معامالت گواهی سپرده کاالییمه فندقی زرینپسته خشک طبیعی خندان گشایش انبار  :موضوع

 مخاطب: کلیه کارگزاران و فعاالن بازار سرمایه 

 21/07/2911تاریخ انتشار: 

 متن اطالعیه:

،  انبار محصول پسته فندقی 21/30/88رساند از روز چهارشنبه مورخ به اطالع فعاالن بازار گواهی سپرده کاالیی بورس کاالی ایران می

 (00پ0000)پ( )پست0000والتمه 90-91پسته فندقیشرکت زرین زعفران مشرق زمین فعال شده و معامالت نماد گواهی سپرده کاالیی 

های معامالتی در بخش "بورس کاال" قسمت "گواهی سپرده کاالیی" در ها و قیمتربوط به این انبار، آغاز خواهد شد. اطالعات مربوط به سفارشم

 برای عموم قابل مشاهده است. www.tsetmc.comسایت 

 شرایط عرضه، معامله، انبارداری و تحویل:

 ترپایین متر 253-خمینی امام بلوار -آباد شهر فیض -والتشهرستان مه -استان خراسان رضویتحویل کاال به انبار در محل انبار به نشانی  .1

 پذیرد.صورت می شهدا میدان از

پذیر صدور قبض انبار و ترخیص گواهی سپرده کاالیی به نام شخص مالک کاال یا نماینده قانونی وی، صرفا پس از احراز هویت وی امکان .2

 گردد.اس وزن خالص محصول صادر میاست و قبض انبار بر اس

ریال به ازای هر کیلوگرم در روز برای نگهداری در  233 ریال ثابت در بدو ورود محصول به انبار و 1،333های انبار/ انبارداری به مبلغ هزینه .3

ز محصول فروش رفته بر عهده فروشنده دهنده، تا پایان روز معامله هر بخش اانبار، از ابتدای روز صدور گواهی سپرده کاالیی به نام تحویل

شود. همچنین هزینه انبارداری از ابتدای روز است که این هزینه توسط بورس از وجه معامله کسر شده و به حساب انبار/ انباردار واریز می

بایست به صورت یکجا ز انبار میتقویمی پس از روز معامله تا پایان روز تحویل از انبار بر عهده خریدار است که در هنگام تحویل محصول ا

 و نقدی با انباردار تسویه گردد. 

نگهداری و ... بوده و  (،کیلوگرمی 53های در کیسه)گیری هزینه انبارداری برای جبران خدمات انبار برای ارزیابی، توزین، افت وزنی، کیسه .4

 انباردار پرداخت نخواهد شد.  غیر از هزینه تعیین شده، هیچ مبلغ دیگری به انبار/
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های گذشته را محصول تولیدی سال ،باشد و انبار 2088تولید سال  فندقیبایست پسته خشک طبیعی خندان محصول تحویلی به انبار می .5

 پذیرش نخواهد کرد.

خواهد خریداران ران خسارات احتمالی کیفی در طول دوره نگهداری بر عهده انباردار بوده و انباردار ملزم به جب گونه افت کمی ومسئولیت هر .6

 بود.

گواهی سپرده  کیلوگرم 233باشد؛ جهت تحویل گرفتن کاال از انبار الزم است حداقل به میزان کیلوگرم می 2مقدار هر گواهی سپرده کاالیی  .7

وزن مذکور توسط فرد متقاضی کاالیی توسط مالک ارائه گردد. در صورت مالکیت کمتر از این مقدار، الزم است گواهی سپرده الزم تا 

تحویل، در بازار معامالت گواهی سپرده پسته در بورس کاال خریداری گردد. تحویل محصول مازاد بر میزان ذکر شده نیز بر اساس مضربی از 

 گیرد.کیلوگرم صورت می 53

 باشد.هزینه بارگیری از خریدار نمی مجاز به دریافت /انبارداربارگیری بر روی کف وسیله حمل بر عهده انباردار بوده و انبار .8

نامه از کارگزار خریدار، به محل انبار جهت تحویل گرفتن کاال، الزم است مالک یا نماینده قانونی وی همراه با مدارک احراز هویت و معرفی .9

شهدا مراجعه نماید.  میدان از رتپایین متر 253 -خمینی امام بلوار -شهر فیض آباد  -شهرستان مه والت -استان خراسان رضوی نشانیبه 

پس از ارسال درخواست تحویل کاال توسط باشد. می 21الی  8ساعات مراجعه از روز شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل، از ساعت 

های انبار/ انباردار هزینهپاسخ به موقع اعالم کند. در صورت عدموی انباردار موظف است در اسرع وقت برنامه حمل کاال را به مالک کاال، 

 انبارداری روزانه تا زمان ارایه درخواست تحویل توسط خریدار، به انباردار تعلق خواهد گرفت. 

صورتی که کاالی خریداری شده توسط خریدار در قالب چند محموله در فواصل زمانی متناوب حمل و از انبار خارج گردد، هزینه انبارداری در  .11

 جداگانه و در زمان ثبت خروج از انبار در سامانه الکترونیکی صدور گواهی سپرده کاالیی محاسبه خواهد شد. هر محموله به صورت

بوده  28/38/2133همچنین آخرین روز معامالتی نماد ایجاد شده، مورخ باشد. می 03/38/2133تا تاریخ  در انبار حداکثر زمان نگهداری کاال .11

در صورت تحویل گرفته نشدن محصول از انبار، ایند تحویل و تسویه حساب با انبار متوقف خواهد شد. و پس از آن معامالت نماد برای فر

هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار  35/30/81مفاد دستورالعمل پذیرش انبار و صدور، معامله و تسویه گواهی سپرده کاالیی مصوب 

 مالک عمل خواهد بود.

تواند از این رو، خریدار می ؛ر، اعتراضی در خصوص کمیت و کیفیت محصول تحویل شده، قابل پذیرش نخواهد بودپس از تحویل کاال از انبا .12

درخواست ارزیابی کاال را  ،اطمینان از کیفیت کاالی خریداری شدهپیش از خرید یا در زمان تحویل، محصول را رویت نموده و در صورت عدم

 شود.اعالمی توسط بورس، کاال به انبار عودت داده می مشخصات کیفیا انطباق بارایه نماید. در صورت عدم

در صورت درخواست ارزیابی پسته خریداری شده توسط خریدار، نظر آزمایشگاه معرفی شده توسط بورس کاال در خصوص مشخصات کیفی  .13

 مالک خواهد بود. 21مندرج در بند 
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ش شده بورس تحویل خریداران خواهد شد، به شرح جدول ذیل است و انباردار صرفا که از انبار پذیر کاالییمشخصات و ویژگی های کیفی  .14

 دهد:های ذیل را در بدو ورود محصول به انبار مورد ارزیابی قرار میویژگی

 در معامالت گواهی سپرده کاالیی بورس کاالی ایران 23-23 قندقیمشخصات کیفی پسته خشک طبیعی خندان 

 23-23 فندقیپسته خشک طبیعی خندان  هاویژگی ردیف

 0 ناخندان و پوک )حداکثر درصد وزنی( 1

 5/3 پوک )حداکثر درصد وزنی( 3

 0/3 گوی)حداکثر درصد وزنی( 2

 1 بدرنگ )حداکثر درصد وزنی( 4

 0 خندان )حداکثر درصد وزنی(بدشکل و ته 5

 23 خندان )حداکثر درصد وزنی(کم 6

 1 )حداکثر درصد وزنی(مغز پسته آزاد  7

 5/3 زدگی آشکار )حداکثر درصد وزنی(آفت 8

 1/3 مواد خارجی )حداکثر درصد وزنی( 9

 2/3 مواد خارجی غیر از پوست )حداکثر درصد وزنی( 13

 0 مخلوط رقم )حداکثر درصد وزنی( 11

 5/2 مخلوط اندازه )حداکثر درصد وزنی( 13

 5 رطوبت )حداکثردرصدوزنی( 12

 55 عیار )حداقل درصدوزنی( 14

 013و کمتر یا برابر  033بیش از  انس( 23گرم ) 5/180تعداد دانه در 15

 عاری باشد بو و مزه غیرطبیعی 16

 عاری باشد آفات زنده 17

 20501و  2301برداری: بر اساس استاندارد ملی شماره نمونه 18

 25 - 1101 - 1813– 5815های روش آزمون: بر اساس استاندارد ملی شماره 19

  و نظرات فعاالن بازار پسته  25اقتباس از متغیرهای استاندارد 

ای، نسبت به مراجعه دارندگان گواهی سپرده کاالیی نماد ذکر شده در اطالعیه، موظفند در صورت اعالم بورس به صورت دوره .15
های انبارداری مربوط به خود اقدام نمایند. در غیر این صورت هزینه انبارداری مربوطه به صورت تصاعدی به انبار و تسویه هزینه

 محاسبه و در هنگام معامله یا تحویل، محاسبه و اخذ خواهد شد. 
 

 منتشرکننده: مدیریت توسعه بازار فیزیکی 


