شماره033/033/5757 :
تاریخ7033/30/30 :
پیوست :ندارد

بسمه تعالی

"اطالعیه"
موضوع :گشایش انبارها و نمادهای معامالتی سیمان تیپ( 2کیسه  05کیلوگرمی) جهت انجام معامالت ناپیوسته
گواهی سپرده کاالیی (به روش گشایش و با استفاده از سازوکار حراج تک قیمتی)
مخاطب :کلیه کارگزاران و فعاالن بازار گواهی سپرده کاالیی
تاریخ انتشار7033/30/30 :
متن اطالعیه:
به اطالع فعاالن بازار گواهی سپرده کاالیی بورس کاالی ایران میرساند از روز سهشنبه مورخ  7033/30/30انبارهای سیمان تیپ 2فعال شده و از روز
یکشنبه مورخ  7033/30/30نمادهای به شرح ذیل گشایش یافته و آماده انجام معامالت میباشند.

نام تولیدکننده

نماد

نام

سیمان فارس
سیمان صوفیان
سیمان ارومیه
سیمان فارس نو
سیمان خاش
سیمان شاهرود
سیمان زنجان
سیمان خوزستان
سیمان غرب
سیمان دورود
سیمان تهران

سی تیپ2ن37
سی تیپ2ن32
سی تیپ2ن30
سی تیپ2ن30
سی تیپ2ن37
سی تیپ2ن30
سی تیپ2ن30
سی تیپ2ن30
سی تیپ2ن73
سی تیپ2ن77
سی تیپ2ن35

گواهی سیمان تیپ  2فارس(ن)
گواهی سیمان تیپ2صوفیان(ن)
گواهی سیمان تیپ2ارومیه(ن)
گواهی سیمان تیپ2فارس نو(ن)
گواهی سیمان تیپ 2خاش(ن)
گواهی سیمان تیپ 2شاهرود(ن)
گواهی سیمان تیپ 2زنجان(ن)
گواهی سیمان تیپ 2خوزستان(ن)
گواهی سیمان تیپ 2غرب(ن)
گواهی سیمان تیپ2دورود(ن)
گواهی سیمان تیپ 2تهران(ن)

اطالعات مربوط به سفارشها و قیمتهای معامالتی در بخش "بورس کاال" قسمت "گواهی سپرده کاالیی ناپیوسته" در سایت www.tsetmc.com
برای عموم قابل مشاهده است.
شرایط معامله ،انبارداری و تحویل:
.7

معامالت گواهی سپرده سیمان به صورت حراج تک قیمتی انجام میشود .برای این منظور دوره پیشگشایش از ساعت  72:07شروع و ساعت
 70:03خاتمه مییابد و راس ساعت  70:03حراج تک قیمتی برگزار میشود.

.2

گواهی سپرده کاالیی این نمادها دارای معامالت ثانویه نمیباشد و پس از معامله ،خریدار موظف است تا قبل از انقضای
اعتبار گواهی سپرده کاالیی کاالی خود را از انبار دریافت نماید.

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

معامالت گواهی سپرده سیمان تا اطالع ثانوی در روزهای یکشنبه هر هفته انجام میشود (در صورت وجود تعطیلی رسمی ،روز معامالتی به
اولین روز کاری بعد منتقل میشود) .در صورت تغییر روز معامالتی ،موضوع توسط بورس اطالعرسانی میشود.

.0

محدوده نوسان قیمت مجاز هر نماد  -/+0درصد میانگین قیمت معامالت آخرین عرضه منجر به معامله سیمان تیپ  2با بسته بندی کیسه 73
کیلوگرمی انباردار (تولیدکننده سیمان) در بازار فیزیکی بورس کاالی ایران میباشد .در صورتی که عرضه در بازار فیزیکی انجام نشده یا منجر
به معامله نشده باشد ،قیمت پایه در آن بازار مالک عمل میباشد.

.7

به ازای هر معامله گواهی سپرده کاالیی ،عالوه بر وجه معامله ،مبلغ  0درصد ارزش معامله ،مالیات بر ارزش افزوده توسط خریدار پرداخت می
شود.

.0

سیمان ورودی به انبارها فقط سیمان تولیدی همان شرکت بوده و صرفاً توسط تولیدکننده قابل تحویل به انبار میباشد.

 .7تاریخ انقضای اعتبار گواهی سپرده کاالیی معامله شده ،شنبه تقویمی هفته بعد روز معامله است و بر اساس ماده  77دستورالعمل پذیرش انبار
و صدور ،معامله و تسویه گواهی سپرده کاالیی ،دارندگان گواهی سپرده کاالیی فرصت دارند تا شنبه تقویمی هفته بعد از تاریخ انقضای اعتبار
گواهی سپرده کاالیی اقدامات الزم برای تحویل کاال از انبار را انجام دهند .آخرین مهلت تحویل کاال از انبار (بر اساس ماده  77دستوراالعمل
پذیرش انبار و صدور ،معامله و تسویه گواهی سپرده کاالیی) تا پایان سال جاری براساس تاریخ معامله به شرح جدول ذیل میباشد:
تاریخ معامله
هفته منتهی به  70آبان 7033
هفته منتهی به  27آبان 7033
هفته منتهی به  20آبان 7033
هفته منتهی به  7آذر 7033
هفته منتهی به  72آذر 7033
هفته منتهی به  70آذر 7033
هفته منتهی به  20آذر 7033
هفته منتهی به  0دی 7033
هفته منتهی به  73دی 7033
هفته منتهی به 75دی 7033
هفته منتهی به  20دی7033
هفته منتهی به  7بهمن 7033
هفته منتهی به  0بهمن 7033
هفته منتهی به  77بهمن 7033
هفته منتهی به  22بهمن 7033
هفته منتهی به  20بهمن 7033
هفته منتهی به  0اسفند 7033
هفته منتهی به  70اسفند 7033
هفته منتهی به  23اسفند 7033

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

مهلت تحویل کاال از انبار
7033/30/22
7033/30/20
7033/30/30
7033/30/70
7033/30/23
7033/30/25
7033/73/30
7033/73/77
7033/73/70
7033/73/27
7033/77/32
7033/77/30
7033/77/70
7033/77/20
7033/77/03
7033/72/35
7033/72/70
7033/72/27
7033/72/20
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.0

هزینههای انبارداری تا زمان مهلت تحویل کاال از انبار (تا شنبه هفته بعد از تاریخ انقضای اعتبار گواهی سپرده کاالیی) اخذ نمیشود ولی در
صورت عدم حمل کاال پس از مهلت تعیین شده ،،روزانه نیم درصد ارزش کاالی باقیمانده در انبار براساس آخرین قیمت معامله شده آن نماد به
عنوان هزینه انبارداری توسط انباردار محاسبه و در زمان تحویل کاال از مالک دریافت میشود .مگر آنکه هزینه متفاوتی توسط انباردار اعالم
شده و توسط بورس اطالع رسانی شود.مسئولیت هرگونه افت کمی و کیفی کاال در طول دوره نگهداری بر عهده انباردار بوده و انباردار ملزم به
جبران خسارات احتمالی خواهد بود.

.0

مقدار هر گواهی سپرده کاالیی  7کیلوگرم سیمان تیپ  2میباشد .حداقل مقدار مجاز خرید در هر نماد معامالتی  73تن (معادل  73هزار ورقه)
میباشد .همچنین حداقل تغییر مقدار سفارش یک تن (معادل  7333ورقه) و برای هر کد معامالتی حداکثر مقدار مجاز خرید در هر جلسه
معامالتی برای هر نماد معامالتی 733 ،تن (معادل  733هزار ورقه) میباشد.

 .73خریدار موظف است روز کاری پس از معامله درخواست تحویل کاال را به همراه معرفی نماینده حمل (در چارچوب رویههای انباردار) و آدرسی
که کاال باید به آن حمل شود به کارگزار خود ارایه نماید .کارگزار خریدار موظف است طی همان روز کاری اطالعات مذکور را به همراه کد
اقتصادی ،کدپستی و نشانی خریدار که از سامانه سجام دریافت نموده است ،جهت صدور صورتحساب توسط انباردار ،را به کارگزار فروشنده ارائه
نماید .کارگزار فروشنده حداکثر ط ی یک روز کاری پس از دریافت اطالعات مذکور موظف است اطالعات را به انباردار ارائه نماید .انباردار پس
از تماس خریدار ،موظف است در اسرع وقت برنامه حمل کاال را به خریدار یا نماینده وی یا کارگزار وی اعالم نماید.
 .77آدرس انبارها به شرح جدول ذیل میباشد:
نام انبار

آدرس انبار

سیمان فارس

شیراز ،کیلومتر  73بلوار امیرکبیر ،انتهای خیابان فاخته

سیمان صوفیان

تبریز ،کیلومتر  00جاده مرند

سیمان ارومیه

ارومیه ،کیلومتر  07جاده مهاباد ارومیه

سیمان فارس نو

شیراز ،کیلومتر  77جاده شیراز فیروزآباد

سیمان خاش

خاش ،کیلومتر  70جاده آبترش

سیمان شاهرود

شاهرود ،کیلومتر  72جاده مجن

سیمان زنجان
سیمان خوزستان

زنجان ،خدابنده کیلومتر  72جاده سلطانیه
خوزستان ،کیلومتر 22جاده رامهرمز -هفتکل

سیمان غرب

کرمانشاه ،کیلومتر 77جاده کرمانشاه بیستون

سیمان دورود

لرستان ،دورود ،خیابان پاسداران

سیمان تهران

تهران ،شهرری ،غنی آباد

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

شماره تماس
00023050-357
30700300050
02777000-300
02777000-300
02777270-300
03-00002007-357
داخلی0770:
30770000200
02033300-320
02033300-320
30725037003
30700020070
00500000-300
30700032702
00220377-300
00220500-300
30700007700
00570250-327
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 .72سیمان تحویلی از انبارها در بستهبندی کیسه  73کیلوگرمی (وزنسیمان+کیسه) میباشد .قیمت کشف شده در معامالت گواهی سپرده کاالیی
سیمان معادل با قیمت سیمان به عالوه هزینه بستهبندی به عالوه هزینه بارگیری میباشد لذا انبار بابت بستهبندی و بارگیری مجاز به دریافت
هیچگونه وجهی نمیباشد.
 .70خریدار می بایست برای تحویل گرفتن کاال وسیله حمل مجاز که توسط هر انبار تعیین میشود را مطابق با مقدار کاالی خریداری شده معرفی
نماید.
 .70خریدار موظف است نسبت به ثبت نام در سامانه جامع تجارت اقدام نماید.
 .77مشخصات و ویژگی های کیفی سیمان تیپ  2در معامالت گواهی سپرده کاالیی که از انبارهای پذیرش شده بورس تحویل خریداران خواهد
شد ،مطابق با استاندارد ملی به شماره  000میباشد.

منتشر کننده :مدیریت توسعه بازار فیزیکی

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

