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باسمه تعالی
"اطالعیه"

موضوع :گشایش نماد معامالتی خزانه بانک آینده برای معامالت گواهی سپرده سکه طالی تمام بهار
آزادی طرح امام (ره)
مخاطب :کلیه کارگزاران و فعاالن بازار سرمایه
تاریخ انتشار2033/30/30 :
متن اطالعیه:

به اطالع فعاالن بازار گواهی سپرده کاالیی بورس کاالی ایران می رساند از روز یکشنبه مورخ  2033/30/38خزانه سکه طالی بانک آینده
با نماد سکه 0111پ 00گشایش یافته و آماده انجام معامالت است ..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:
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کاالی قابل پذیرش در خزانه "سکهی طالی تمام بهار آزادی طرح جدید (با تصویر امام خمینی «ره») با وزن  9/200گرم و
عیار  833در هزار ضرب سال  " 2091میباشد.
سپرده گذار سکه ملزم است قبل از مراجعه به انبار ،از طریق یکی از کارگزاران دارای مجوز معامالت گواهی سپرده کاالیی،
نسبت به اخذ کد معامالتی (اوراق بهادار) اقدام نماید.
تحویل و ارزیابی سکه طال در محل خزانه به آدرس :تهران ،خیابان احمد قصیر ،خیابان پانزدهم (احمدیان) ،شعبه مستقل بانک
اینده با کد شعبه  132انجام می شود.
هزینه ارزیابی  03،333ریال برای هر قطعه سکهی طال می باشد که هنگام تحویل سکهی طال به خزانه از مشتری دریافت
میشود .در صورتی که سکه طال توسط کارشناس ،استاندارد تشخیص داده نشود ،هزینه های ارزیابی مربوطه به سپرده گذار
عودت داده نخواهد شد.

 .5هزینه انبارداری به میزان  2353ریال به ازای هر قطعه سکه طال در روز ،از ابتدای روز صدور گواهی سپرده کاالیی به نام تحویل
دهنده ،تا پایان روز معامله ،بر عهده فروشنده است که این هزینه توسط بورس از وجه معامله کسر شده و به حساب انبار 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 می بایست به صورت یکجا و نقدی با انباردار تسویه گردد.
 .1ساعات مراجعه به خزانه از روز شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیر تعطیل ،از ساعت  9/03الی  21می باشد.

«پرینت نامه بدون درج مهر برجسته فاقد اعتبار است».
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انبار/انباردار متعهد است حسب درخواست مشتری ،سکه طال را ظرف یک روز کاری پس از درخواست ترخیص ،تحویل وی
نماید .لذا متقاضی تحویل سکه الزم است درخواست ترخیص خود را بر اساس این زمان بندی ،با هماهنگی و ارایه معرفی نامه
کارگزار ناظر ،به انبار اعالم نماید.
سکه های تحویلی بدون وکیوم خواهند بود.
حداکثر زمان نگهداری کاال تا سررسید نماد انبار به تاریخ  2032/22/03می باشد .در صورت تحویل گرفته نشدن سکه طال از
انبار ،مفاد دستورالعمل پذیرش انبار و صدور ،معامله و تسویه گواهی سپرده کاالیی مصوب  80/30/35سازمان بورس و اوراق
بهادار مالک عمل خواهد بود.
پس از تحویل گرفتن سکه طال از انبار ،اعتراضی در خصوص کمیت یا کیفیت سکه های طالی تحویل شده ،قابل پذیرش
نخواهد بود .کلیه مسئولیت های مربوط به سکه های تحویلی ،پس از تحویل گرفتن از انبار (اعم از نحوه جابجایی ،سرقت و )...
بر عهده تحویل گیرنده 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.

 .21دارندگان گواهی سپرده کاالیی نماد ذکر شده در اطالعیه ،موظفند در صورت اعالم بورس به صورت دورهای ،نسبت به مراجعه
به انبار و تسویه هزینههای 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».

