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بسمه تعالی

"اطالعیه"
موضوع :گشایش انبار و نماد زعفران رشتهای بریده ممتاز (نگین) جهت انجام معامالت گواهی سپرده کاالیی
مخاطب :کلیه کارگزاران و فعاالن بازار گواهی سپرده کاالیی
تاریخ انتشار3199/33/20 :
متن اطالعیه:
به اطالع فعاالن بازار گواهی سپرده کاالیی بورس کاالی ایران میرساند از روز دوشنبه مورخ  99/33/20انبار محصول زعفران شرکت تعاونی کشاورزی
وحدت خراسان با نام زعفران2220نگین وحدت جام(پ) و نماد (زعف2220پ )02فعال شده و آماده پذیرش محصول مشتریان میباشد؛ زمان گشایش
نمادهای معامالتی گواهی سپرده کاالیی مربوط به این انبار ،چهارشنبه مورخ  99/33/20خواهد بود.
الزم به ذکر است نماد این انبار از نمادهای مبنای تحویل قراردادهای آتی زعفران نگین خواهد بود.
اطالعات مربوط به سفارشها و قیمتهای معامالتی در بخش "بورس کاال" قسمت "گواهی سپرده" در سایت  www.tsetmc.comبرای عموم
قابل مشاهده است.

شرایط عرضه ،معامله ،انبارداری و تحویل:
.3

تحویل کاال به انبار در محل انبار و ارزیابی زعفران در آزمایشگاه مربوط به انبار به شرح ذیل انجام می شود:
آزمایشگاه همکار (آکرودیته) تایید

نام انبار

آدرس انبار

آدرس محل ارزیابی

وحدت جام

خراسان رضوی -تربت جام -بلوار
والفجر -نبش خیابان گلستان شرکت
تعاونی کشاورزی وحدت خرسان

خراسان رضوی -تربت جام -خیابان
شهید دهقان بین شهید دهقان  0و
-7پالک  -06واحد3

صالحیت شده سازمان ملی استاندارد
ایران

.0
.1

می باشد

محصول تحویلی به انبار میبایست تولید سال  3199باشد و انبار محصول تولیدی سالهای گذشته را پذیرش نخواهد کرد.
هزینه خدمات انبار برای ارزیابی کاال و نمونهگیری به ازای هر محموله به وزن حداکثر  6کیلوگرم ،مبلغ  102هزار تومان میباشد .در صورت
تحویل محمولههای با وزن بیشتر از  6کیلوگرم توسط مشتری به انبار ،هزینه ارزیابی به تناسب برای هر محموله محاسبه و دریافت میشود.
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در صورتی که کاالی تحویلی به انبار بر اساس وضع یت ظاهری و میزان نرمه و شکسته به تائید اولیه انبار /انباردار برسد ،برای بررسی سایر
ویژگیهای کیفی مورد نظر ،به آزمایشگاه ارسال میشود.
انبار /انباردار مجاز است به منظور ارزیابی کاال حداکثر تا  1گرم از کاال ،به ازای هر محموله ،را برای آزمون استخراج و تشخیص رنگهای
افزودنی ،تعیین میزان کروسین ،پیکروکروسین ،سافرانال ،رطوبت و مواد فرار ،مواد خارجی مربوط به گیاه و محیط و همچنین خامه همراه با
کالله مورد استفاده قرار دهد و قبض انبار بر اساس وزن خالص (وزن تحویلی منهای مقدار مجاز استفاده شده در فرایند ارزیابی) صادر می-
شود.
پس از توزین محموله تحویلی به انبار ،الزم است کاال ارزیابی کیفی شود .مدت زمان الزم جهت ارزیابی کاال ،حداکثر دو روز کاری پس از
زمان دریافت کاال میباشد که در این مدت کاال در قرنطینه انبار باقی میماند و امکان عودت آن به مالک کاال در زمان قرنطینه وجود ندارد؛
در صورت عدم انطباق با مشخصات کیفی مشخص شده ،کاال به مالک آن بازگردانده میشود و در غیر این صورت قبض انبار صادر میشود؛
در فرایند قرنطینه ،آزمایشگاه پس از برداشت کاال به میزان حداکثر تا  1گرم به ازای هر محموله ،مابقی کاال را در بستههای تعیین شده ،با
حضور تحویلدهنده ،پلمپ نموده و رسید آن را تحویل مالک میدهد.
هزینه انبارداری به میزان  30ریال به ازای هر گرم در روز ،از ابتدای روز صدور گواهی سپرده کاالیی به نام مالک محصول ،تا پایان روز
معامله هر بخش از کاالی فروشرفته ،بر عهده وی است که این هزینه توسط بورس از وجه معامله کسر شده و به حساب انبار /انباردار واریز
می شود ،همچنین هزینه انبارداری از ابتدای روز تقویمی پس از روز معامله تا پایان روز تحویل از انبار بر عهده خریدار است که در هنگام
تحویل کاال از انبار میبایست به صورت یکجا و نقدی با انباردار تسویه گردد .مالیات بر ارزش افزوده هزینه انبارداری نیز به میزان  %9هزینه
انبارداری کسر و به انباردار پرداخت میگردد.
هزینه انبارداری برای جبران کلیه خدمات انبار از قبیل توزین ،افت وزنی ،تحویل دادن و تحویل گرفتن ،نگهبانی ،بیمه و ...بوده و غیر از
هزینه تعیین شده ،هیچ مبلغ دیگری به عنوان هزینه انبارداری به انبار /انباردار پرداخت نخواهد شد.
مسئولیت هرگونه افت کمی وکیفی کاال در مدت ارزیابی کاالی تحویلی (فرایند آزمایش و قرنطینه) و در طول دوره نگهداری بر عهده
انباردار بوده و انباردار ملزم به جبران خسارات احتمالی خواهد بود.
انبار/انباردار صرفا مجاز به صدور قبض انبار برای مالک کاال یا نماینده قانونی وی ،پس از احراز هویت می باشد و تحویل گرفتن امانی
محصول از مشتریان برای صدور قبض در آینده ممنوع می باشد.
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 .در
صورت عدم پاسخ به موقع انبار هزینه های انبارداری روزانه تا زمان ارایه درخواست تحویل توسط خریدار ،به انباردار تعلق خواهد گرفت.
در صورتی که کاالی خریداری شده توسط خریدار در قالب چند محموله در فواصل زمانی متناوب حمل و از انبار خارج گردد ،هزینه انبارداری
هر محموله به صورت جداگانه و در زمان ثبت خروج از انبار در سامانه الکترونیکی صدور گواهی سپرده کاالیی محاسبه خواهد شد.
جهت تحویل گرفتن کاال از انبار الزم است حداقل به میزان  022گرم گواهی سپرده کاالیی توسط مالک ارائه گردد .در صورت مالکیت کمتر
از این مقدار ،الزم است گواهی سپرده الزم تا وزن مذکور توسط فرد متقاضی تحویل ،از بازار خریداری گردد .در زمان سررسید انبار ،این
محدودیت اعمال نمیشود.
جهت تحویل گرفتن کاال ،الزم است مالک یا نماینده قانونی وی همراه با مدارک احراز هویت و معرفینامه کارگزار ،به محل انبار که در بند
اول ذکر شده است مراجعه نماید .ساعات مراجعه به انبارها از روز شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل ،از ساعت  9الی  36میباشد.
حداکثر زمان نگهداری کاال تا تاریخ  3622/20/12میباشد .همچنین آخرین روز معامالتی نمادهای ایجاد شده ،مورخ  3622/20/39بوده و
پس از آن معامالت نماد برای فرایند تحویل و تسویه حساب با انبار متوقف خواهد شد .در صورت تحویل گرفته نشدن کاال از انبار ،مفاد
دستورالعمل پذیرش انبار و صدور ،معامله و تسویه گواهی سپرده کاالیی مصوب مورخ  96/21/20سازمان بورس و اوراق بهادار مالک عمل
خواهد بود.
پس از تحویل محصول از انبار ،اعتراضی در خصوص کمیت و کیفیت محصول تحویل شده ،قابل پذیرش نخواهد بود؛ از این رو ،خریدار
میتواند پیش از خرید یا در زمان تحویل ،محصول را رویت نموده و در صورت مغایرت با مشخصات کیفی اعالمی ،از تحویل آن امتناع نماید
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و ظرف دو روز مراتب را به صورت کتبی از طریق کارگزار مربوطه به بورس اعالم نماید .خریدار میتواند با پرداخت هزینههای مربوطه
درخواست آزمایش مجدد کاال و انطباق آن با مشخصات کیفی اعالمی بورس را به انبار ارائه نماید .به این منظور ،کاالی مورد نظر همراه با
تاییدیه مشترک انبار و مالک آن پس از نمونهبرداری ،پلمپ شده و مراحل آزمایش و قرنطینه را در یکی از آزمایشگاههای آکرودیته مورد
توافق طرفین (حداکثر  06ساعت) سپری مینماید .در صورت عدمانطباق با مشخصات کیفی ،کاال به انبار عودت داده میشود و مراتب به
بورس اعالم میشود .در مدت قرنطینه خروجی ،هزینههای انبارداری (طبق بند  7این اطالعیه) محاسبه و به صورت نقدی توسط تحویل
گیرنده به انباردار قابل پرداخت میباشد.
انباردار صرفا آزمایشهای شیمیایی تشخیص رنگهای افزودنی ،تعیین میزان کروسین ،پیکروکروسین ،سافرانال ،رطوبت و مواد فرار ،مواد
خارجی مربوط به گیاه و محیط و همچنین خامه همراه با کالله را بر روی کاال انجام میدهد و در خصوص سایر مشخصات کاال و آزمایش-
های مربوطه مسئولیتی بر عهده انبار و بورس نمیباشد.
مشخصات کیفی زعفران که از انبار پذیرش شده بورس تحویل خریداران خواهد شد ،در سایت بورس کاالی ایران در قسمت کاالها ،آنالیز
کاالها موجود است.
صدور قبض انبار و ترخیص گواهی سپرده کاالیی به نام شخص مالک کاال یا نماینده قانونی وی ،صرفا پس از احراز هویت وی امکانپذیر
است.
دارندگان گواهی سپرده کاالیی نماد 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 ،محاسبه و اخذ خواهد شد.

منتشر کننده :مدیریت توسعه بازار فیزیکی

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

