
 

 

 10111/011/111شماره: 
 11/11/1111تاریخ:  

 نداردپیوست: 

     

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

 باسمه تعالی

"اطالعیه"  

گشایش نماد معامالتی سکه طالی ربع بهار آزادی خزانه بانک رفاه کارگران جهت انجام معامالت گواهی  :موضوع

 سپرده کاالیی ناپیوسته )به روش گشایش و با استفاده از سازوکار حراج تک قیمتی( 

                                         مخاطب: کلیه کارگزاران و فعاالن بازار سرمایه

اطالعیه: متن   

،  نماد معامالتی گواهی سپرده 01/11/1111شنبه مورخ رساند از روز به اطالع فعاالن بازار گواهی سپرده کاالیی بورس کاالی ایران می    

و گشایش یافته  "(10ن1010)سکه"و نماد  "رفاه)ن(1010ربع سکه "کاالیی سکه طالی ربع بهار آزدای خزانه بانک رفاه کارگران با نام 

  "گواهی سپرده کاالیی ناپیوسته"قسمت  "بورس کاال"های معامالتی در بخش ها و قیمتباشد.  اطالعات مربوط به سفارشآماده معامله می

تارنمای بورس کاالی ایران های مربوطه در قسمت اعالنات بازار مالی و انبارهای و همچنین اطالعیه www.tsetmc.com در سایت

 برای عموم قابل مشاهده است.  www.ime.co.irبه نشانی

 شرایط معامله، انبارداری و تحویل:

بانک مرکزی  1030در هزار ضرب سال  111گرم و  عیار  100/0طالی ربع بهار آزادی با وزن  سکه"کاالی قابل تحویل از خزانه  .1

 باشد.می "جمهوری اسالمی ایران

مهلت  تا است موظف داریخر معامله، از پس و باشدینم هیثانو معامالت یدارا نماد نیا ییکاال سپرده یگواه .0

 .دینما افتیدر خزانه از را خود یکاال مقرر در این اطالعیه

 باشند. اشخاص حقیقی مجاز به انجام معامالت در نماد گواهی سپرده کاالیی ربع سکه طال می صرفاً .0

شود. برای این منظور دوره انجام می)ثبت سفارش( معامالت گواهی سپرده کاالیی این نماد به صورت حراج تک قیمتی  .1

 شود. حراج تک قیمتی برگزار می 10:11یابد و راس ساعت خاتمه می 10:11شروع و ساعت  11:11گشایش از ساعت پیش

 کزی تعیین خواهد شد. دامنه قیمت سفارشات و قیمت سفارش عرضه توسط بانک مر .5

 ود.شمعامالت گواهی سپرده نماد مذکور در روزهای شنبه تا چهارشنبه در روزهای غیرتعطیل به درخواست بانک مرکزی انجام می .0

 رسانی خواهد شد. روز عرضه یک روز قبل و پس از تامین کاال در انبار، اطالع

باشد. لذا سفارشات در سامانه معامالت باید به صدم قطعه سکه طالی ربع بهار آزادی میهر گواهی سپرده کاالیی معادل یک .7

 وارد گردند.  111صورت مضربی از 

 باشد.قطعه ربع سکه( می 5گواهی سپرده ) معادل  511حداکثر نصاب خرید برای هر کد معامالتی  .3

http://www.tsetmc.com/


 

 

 10111/011/111شماره: 
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 «پرینت نامه بدون درج مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

پذیرد و در حال حاضر امکان تحویل کاال به خزانه صورت می به خزانه صرفا توسط بانک مرکزی ج.ا.ا 1تحویل کاالی موضوع بند  .1

 توسط سایر اشخاص وجود ندارد. 

 باشدمیاین هزینه بر عهده خریدار  است.ریال روزانه به ازای هر قطعه سکه طالی ربع بهار آزادی  10111مبلغ   ی،انباردار هزینه .11

درصد  1نیز به میزان  ت بر ارزش افزودهمالیاعالوه بر آن، . تسویه گرددبایست با انباردار می که در هنگام تحویل کاال از خزانه

انه و یافته توسط خزدهی تا نوبت تخصیصفاصله بین درخواست نوبت شود.هزینه انبارداری محاسبه و به انباردار پرداخت می

 مشمول هزینه انبارداری نیست.  10همچنین دوره نگهداری موضوع بند 

زینه ها بوده و غیر از هبرای جبران کلیه خدمات انبار از جمله نگهداری، حفاظت فیزیکی، بیمه انبار و سایر هزینه هزینه انبارداری .11

 شده، هیچ مبلغ دیگری به انباردار پرداخت نخواهد شد. تعیین

تر از مهلت تعیین شده باشد و زودپذیر میروز کاری پس از معامله امکان 5تحویل ربع سکه به مشتری از سوی خزانه، حداقل   .10

امکان تحویل ربع سکه به دارنده گواهی سپرده کاالیی وجود ندارد. الزم به ذکر است امکان نگهداری کاال در خزانه تا تاریخ 

 وجود دارد. 01/10/1110

ازهماهنگی و پس  10/00/0010از تاریخ ، جهت تحویل گرفتن ربع سکه از خزانه، الزم است مالک یا نماینده قانونی وی .10

به محلی که هنگام اخذ همراه با مدارک احراز هویت  ، در زمان نوبت مشخص شده،با خزانه و دریافت نوبت دریافت کاال

 مراجعه نماید.  ،نوبت توسط بانک اعالم خواهد شد

 . باشدمیهای تحویل داده شده به مشتریان  بدون وکیوم ربع سکه .11

، اعتراضی در خصوص کمیت و کیفیت کاالی تحویل شده، قابل پذیرش نخواهد بود؛ از پس از تحویل گرفتن ربع سکه از خزانه .15

تواند در زمان تحویل، ربع سکه را رویت نموده و در صورت مغایرت با مشخصات کیفی اعالمی، از تحویل آن این رو، مالک می

 گزار مربوطه به بورس اعالم نماید. امتناع نماید و ظرف دو روز مراتب را جهت رسیدگی، به صورت کتبی از طریق کار

باشد و پس از آن معامالت نماد برای فرایند تحویل و تسویه حساب می 01/10/1110حداکثر زمان نگهداری کاال در خزانه تا تاریخ  .10

تسویه  عامله وبا انباردار متوقف خواهد شد. در صورت تحویل گرفته نشدن کاال از خزانه، مفاد دستورالعمل پذیرش انبار و صدور، م

 سازمان بورس و اوراق بهادار و اصالحات بعدی آن مالک عمل خواهد بود. 15/10/1011گواهی سپرده کاالیی مصوب مورخ 

 

 

 

 منتشرکننده: مدیریت  بازارهای مالی


