
 

 

 0265/055/055شماره: 
 62/52/6055تاریخ:  

 نداردپیوست: 

     

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

 بسمه تعالی  

 «العیهاط»

جهت انجام معامالت گواهی  مازندران برنج تجارت توسعه شرکتانبار و نماد معامالتی گشایش  موضوع:

 برنج سفید طارم محلی بوجار نشده  سپرده کاالیی

 فعاالن بازار گواهی سپرده کاالیی: کلیه کارگزاران و مخاطب

 62/52/6055: انتشار تاریخ

 متن اطالعیه:

توسعه تجارت برنج مازندران شرکت انبار   62/52/6055مورخ سه شنبه  رساند از روزبه اطالع فعاالن بازار گواهی سپرده کاالیی بورس کاالی ایران می

از  بوجار نشدهبرنج سفید طارم محلی پذیرش محصول  آماده "((پ)تجارت مازندران 5650 طارم برنج"و نام  "56پ5650برن"با نماد فعال شده و 

 خواهد بود. 66/52/6055مورخ یکشنبه  زمان گشایش نماد معامالتی گواهی سپرده کاالیی مربوط به این انبار، روز ؛باشدمشتریان می

برای عموم  www.tsetmc.comدر سایت  "گواهی سپرده"قسمت  "کاالبورس "های معامالتی در بخش ها و قیمتاطالعات مربوط به سفارش

 قابل مشاهده است.

 

 شرایط عرضه، معامله، انبارداری و تحویل:

 صادرات پایانه و تجارت المللی بین مرکز -شرقی کمربندی -آمل شهرستان -مازندران استانبه آدرس در محل انبار  و ارزیابی کاالتحویل  .6
 انجام می شود. ایران برنج

بایست تولید کاالی تحویلی به انبار می باشد وکیلوگرم می 60555 به انبار به مقدار برای تحویلسفید طارم بوجار نشده حداقل وزن برنج  .6
 گذشته را پذیرش نخواهد کرد. زراعی هایباشد و انباردار کاالی تولیدی سالزراعی جاری و در کیسه های پالستیکی  سال

در  .باشددرصد دانه های شکسته و خرد می 60 حداکثر برنج سفید طارم محلی بوجار نشده است که دارایویلی و دریافتی به/از انبار، برنج تح .0
 ، امکان سورت و بوجار توسط انباردار وجود دارد.متقاضی تحویل برنج از انبار شتریصورت درخواست م

ریال به صورت روزانه به ازای هر  05ثابت در بدو ورود کاال به انبار و به ازای هر کیلوگرم ریال  60555های انبار/ انبارداری به مبلغ هزینه .0

های توزین، افت وزنی، بارگیری، تخلیه و همچنین هزینهارزیابی،  از قبیلخدمات انبار کلیه هزینه انبارداری برای جبران  است.کیلوگرم 

به انبار/ انباردار به عنوان هزینه انبارداری و به غیر از هزینه تعیین شده، هیچ مبلغ دیگری  بودهچینی و... پالتنگهداری اعم از نگهبانی، 

 پرداخت نخواهد شد. 

کیلوگرم( را به منظور بررسی اولیه در اختیار انباردار قرار دهد و 0/5مالک کاال می تواند قبل از حمل تمامی کاال به انبار، یک نمونه ) حدود  .0

 ید اولیه انباردار، نسبت به حمل مابقی کاال به انبار اقدام نماید.در صورت تای
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به تشخیص انباردار با انجام سورت و را نداشته باشد و  62در بند برنج تحویلی مشخصاتی مطابق استانداردهای اعالمی  در صورتی که .2
بر شده و سپس قبض انبار  یبار سورت و بوجاردر صورت درخواست مالک، در ان بوجاری تبدیل به برنج با مشخصات اعالمی می شود،

 باشد.ریال می 20555صادر می شود؛ هزینه سورت و بوجاری برای هر کیلوگرم برنج معادل اساس وزن خالص 

به تن در روز است و در صورت مراجعات بیش از ظرفیت، برنامه زمانی  65ظرفیت سورت و بوجاری انبار به میزان بر اساس اعالم انباردار،  .2
 مالکان کاال اعالم خواهد شد.

تواند وجه آن را شود که صاحب کاال مینرخ روز برنج طارم محاسبه می %65معادل های شکسته حاصل از سورت و بوجار، قیمت دانه .8
 نماید. دریافتشکسته محصول خود را  هایدریافت و یا دانه

به تائید اولیه ، 62ویژگی های حسی و عمومی و آفت زنده بر اساس مشخصات کیفی بنددر صورتی که کاالی تحویلی به انبار بر اساس  .9
مورد ارزیابی قرار می گیرد؛ الزم به ذکر است در صورتی که برنج های کیفی مورد نظر، برای بررسی سایر ویژگیتوزین و انبار/ انباردار برسد، 

  ، از مالک دریافت می شود.0به ازای هر کیلوگرم بر اساس بند  ریال60555 ارزیابی شده، مورد تایید انباردار نباشد هزینه ثابت 

روز کاری پس از  یکس از توزین محموله تحویلی به انبار، الزم است کاال ارزیابی کیفی شود. مدت زمان الزم جهت ارزیابی کاال، حداکثر پ .65
ماند و امکان عودت آن به مالک کاال در زمان قرنطینه وجود ندارد؛ اقی میباشد که در این مدت کاال در قرنطینه انبار بزمان دریافت کاال می

شود؛ صادر میشود و در غیر این صورت قبض انبار انطباق با مشخصات کیفی مشخص شده، کاال به مالک آن بازگردانده میصورت عدمدر 
را در  هامابقی کاال، (تن 0حداکثر به وزن )محموله ز کاال به ازای هر ا یک کیلوگرمحداکثر تا پس از برداشت کاال  در فرایند قرنطینه، انباردار

 دهد.دهنده، پلمپ نموده و رسید آن را تحویل مالک میهای تعیین شده، با حضور تحویلبسته

مورد  را برای آزمون (تن 0وزن حداکثر به )محموله به ازای هر  یک کیلوگرم از کاالانبار/ انباردار مجاز است به منظور ارزیابی کاال حداکثر تا  .66
منهای مقدار مجاز استفاده شده در فرایند برنج با کیسه پالستیکی )وزن تحویلی  باقیماندهاستفاده قرار دهد و قبض انبار بر اساس وزن 

 شود. صادر میبه نام شخص مالک کاال یا نماینده قانونی وی، ارزیابی( 

گرم در روز، از ابتدای روز صدور گواهی سپرده کاالیی به نام مالک محصول، تا پایان روز کیلوزای هر ریال به ا 05هزینه انبارداری به میزان  .66

وجه معامله کسر شده و به حساب انبار/ انباردار واریز  رفته، بر عهده وی است که این هزینه توسط بورس ازمعامله هر بخش از کاالی فروش

دای روز تقویمی پس از روز معامله تا پایان روز تحویل از انبار بر عهده خریدار است که در هنگام شود، همچنین هزینه انبارداری از ابتمی

هزینه  %9مالیات بر ارزش افزوده هزینه انبارداری نیز به میزان  بایست به صورت یکجا و نقدی با انباردار تسویه گردد.تحویل کاال از انبار می

 گردد.خت میانبارداری کسر و به انباردار پردا

 .مسئولیت هرگونه افت کمی وکیفی کاال در طول دوره نگهداری بر عهده انباردار بوده و انباردار ملزم به جبران خسارات احتمالی خواهد بود .60

ن امانی انبار/انباردار صرفا مجاز به صدور قبض انبار برای مالک کاال یا نماینده قانونی وی، پس از احراز هویت می باشد و تحویل گرفت .60

 محصول از مشتریان برای صدور قبض در آینده ممنوع می باشد.

در  خریدار درخواست تحویل کاال را به انبار ارایه می نماید و انباردار موظف است در اسرع وقت برنامه حمل کاال را به خریدار اعالم کند. .60

 رایه درخواست تحویل توسط خریدار، به انباردار تعلق خواهد گرفت.هزینه های انبارداری روزانه تا زمان ا ،صورت عدم پاسخ به موقع انبار

در صورتی که کاالی خریداری شده توسط خریدار در قالب چند محموله در فواصل زمانی متناوب حمل و از انبار خارج گردد، هزینه انبارداری  .62

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

کیلوگرم گواهی سپرده  655کیلوگرم است و جهت تحویل گرفتن کاال از انبار الزم است حداقل به میزان  6هر گواهی سپرده کاالیی معادل  .62
ضی، از است گواهی سپرده الزم تا وزن مذکور توسط فرد متقا ضروریتوسط مالک ارائه گردد. در صورت مالکیت کمتر از این مقدار، کاالیی 

 شود.در زمان سررسید انبار، این محدودیت اعمال نمیبازار خریداری گردد؛ 

پالستیکی  برنج با کیسهکیلوگرمی خواهد بود و مقدار تحویلی به مالک بر اساس وزن  20±0تحویل کاال به مالک در قالب کیسه های  .68
 خواهد بود.
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کیلوگرمی با برند مازن خوشه مطابق استاندارد ملی به  65در کیسه های  برنج طارم درجه یکدر صورت درخواست خریدار، امکان تحویل  .69
توسط انباردار وجود دارد؛ بر این اساس پس از درخواست خریدار، انباردار برنج طارم بوجار نشده خریداری شده توسط مشتری را  662شماره 

 تواند یکی از دو روش زیر برای دریافت برنج طارم درجه یک، انتخاب نماید:. در اینصورت مالک کاال مینمایدمی سورت و بوجار

دریافت    به عنوان هزینه سورت و بوجار در روز قبل درخواست درصد قیمت معامالتی نماد به ازای هر کیلوگرم را  62معادل انباردار   الف:
     نماید.می

 655کیلوگرمی، به مشتری تحویل می دهد. )به طور مثال، به ازای هر  65درصد وزنی برنج ترخیص شده را در کیسه های  82، ب: انباردار
 شود.(کیلوگرم برنج طارم درجه یک تحویل داده می 82کیلوگرم برنج خریداری شده، مقدار 

انباردار و پرداخت  کیلوگرمی، پس از هماهنگی با 65ه های در صورت درخواست خریدار، امکان ارسال پستی برنج طارم درجه یک در کیس .65
 هزینه های مربوطه، وجود دارد.

که در بند  نامه کارگزار، به محل انبارجهت تحویل گرفتن کاال، الزم است مالک یا نماینده قانونی وی همراه با مدارک احراز هویت و معرفی .66

 باشد. می 60الی   9از روز شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل، از ساعت  انبار به مراجعه نماید. ساعات مراجعه اول ذکر شده است

تاریخ انقضای اعتبار گواهی سپرده کاالیی و آخرین روز معامالتی نماد  باشد. همچنینمی 69/50/6056حداکثر زمان نگهداری کاال تا تاریخ  .66

بوده و پس از آن معامالت نماد برای فرایند تحویل و تسویه حساب با انبار متوقف خواهد شد. در صورت  66/0/6056ایجاد شده، مورخ 

 50/50/90تحویل گرفته نشدن کاال از انبار، مفاد دستورالعمل پذیرش انبار و صدور، معامله و تسویه گواهی سپرده کاالیی مصوب مورخ 

 بود. سازمان بورس و اوراق بهادار مالک عمل خواهد

تواند نخواهد بود از این رو، خریدار میاز انبار، اعتراضی در خصوص کمیت و کیفیت محصول تحویل شده، قابل پذیرش  کاالپس از تحویل  .60

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

 ه نماید. در صورت عدم انطباق با استاندارد اعالمی توسط بورس، کاال به انبار عودت داده می شود.را ارای

کیفیت برنج و تجزیه بذر موسسه تحقیقات برنج کشور،  ر آزمایشگاهخریداری شده توسط خریدار، نظ کاالیدر صورت درخواست ارزیابی  .60

 مالک خواهد بود. 62مندرج در بند  معاونت مازندران، شهرستان آمل در خصوص مشخصات کیفی

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 .60

 است.

سبت به مراجعه به انبار و ای، ندارندگان گواهی سپرده کاالیی نماد ذکر شده در اطالعیه، موظفند در صورت اعالم بورس به صورت دوره .62

های انبارداری مربوط به خود اقدام نمایند. در غیر این صورت هزینه انبارداری مربوطه به صورت تصاعدی محاسبه و در هنگام تسویه هزینه

 معامله یا تحویل، محاسبه و اخذ خواهد شد. 

و انباردار صرفا  یداران خواهد شد، به شرح جدول ذیل استی که از انبارپذیرش شده بورس تحویل خرمشخصات و ویژگی های کیفی کاالی .62

 دهد.ویژگی های ذیل را در بدو ورود محصول به انبار مورد ارزیابی قرار می
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 معیار پذیرش هاویژگی ردیف

 حسی و عمومی 1
برنج باید سالم، تمیز، یکنواخت و بدون بوی  هایدانه

 خارجی یا بویی که نشانه فساد است، باشد.

 عاری بودن از آفات زنده 2
و آفت زنده که به  برنج باید از وجود هرگونه الرو

 عاری باشد. شودمسلح دیده میوسیله چشم غیر
 0/60 رطوبت )حداکثر درصد وزنی( 3
 85 وزنی(دانه کامل ) حداقل درصد  4
 0/2 میلیمتر( متوسط طول دانه )حداقلمیانگین  5
 2/6 )حداقل به میلیمتر( نسبت طول به قطر 6
 6 )حداکثر دانه در کیلوگرم( شلتوک 7
 0 )حداکثر درصد وزنی(دیده گرمادیده، نارس و یا غیرطبیعی، آسیب 8
 0 های گچی )حداکثر درصد وزنی(دانه 9

 60 خرد )حداکثر درصد وزنی(شکسته و های دانه 11
 2 )حداکثر درصد وزنی(سایر ارقام  11
 0/5 )حداکثر درصد وزنی(مواد خارجی  12
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