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 "اطالعیه"

 االییگواهی سپرده ک ناپیوستهجهت انجام معامالت جام  انبارها و نمادهای معامالتی کاالی شیشهگشایش  موضوع:

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

 : کلیه کارگزاران و فعاالن بازار گواهی سپرده کاالییمخاطب

 13/11/1033: انتشار تاریخ

 متن اطالعیه:

از روز  فعال شده و انبارهای شیشه جام 13/11/1033 مورخچهارشنبه رساند از روز به اطالع فعاالن بازار گواهی سپرده کاالیی بورس کاالی ایران می    

 .دنباشمی انجام معامالت آمادهنمادهای به شرح ذیل گشایش یافته و   18/11/1033 مورخ شنبهدو

 

 
 

ف
دي
ر

مشخصات کاالی عرضه شدهنمادنامنام تولیدکننده ) انبار(

شیشه فلوت- ضخامت6- رنگ سفید- درجهA- ابعاد2.25*3.21شیشه01نگواهی شیشه فلوت6سفیدAکاوه1

شیشه فلوت- ضخامت6- رنگ سفید- درجهB- ابعاد2.25*3.21شیشه02نگواهی شیشه فلوت6سفیدBکاوه2

شیشه فلوت- ضخامت8- رنگ سفید- درجهA- ابعاد2.25*3.21شیشه03نگواهی شیشه فلوت8سفیدAکاوه3

شیشه فلوت- ضخامت8- رنگ سفید- درجهB- ابعاد2.25*3.21شیشه04نگواهی شیشه فلوت8سفیدBکاوه4

شیشه رفلکس- ضخامت4- رنگ طالیی- درجهA- ابعاد2.25*3.21شیشه05نگواهی شیشه رفلکس4طالییAکاوه5

شیشه رفلکس- ضخامت4- رنگ طالیی- درجهB- ابعاد2.25*3.21شیشه06نگواهی شیشه رفلکس4طالییBکاوه6

شیشه فلوت- ضخامت4- رنگ سفید- درجهA- ابعاد2.25*3.21شیشه07نگواهی شیشه فلوت4سفیدAایران7

شیشه فلوت- ضخامت4- رنگ سفید- درجهB- ابعاد2.25*3.21شیشه08نگواهی شیشه فلوت4سفیدBایران8

شیشه فلوت- ضخامت8- رنگ برنز- درجهB- ابعاد2.25*3.21شیشه09نگواهی شیشه فلوت8برنزBایران9

شیشه شیت- ضخامت 2- رنگ سفید- درجه A-ابعاد1.20*1.60شیشه10نگواهی شیشه شیت2سفیدAساوه10

شیشه شیت- ضخامت 3- رنگ سفید- درجه A-ابعاد1.40*2.20شیشه11نگواهی شیشه شیت3سفیدAساوه11

شیشه شیت- ضخامت 4- رنگ سفید- درجه A-ابعاد1.80*2.20شیشه12نگواهی شیشه شیت4سفیدAساوه12

شیشه مشجر- ضخامت 4- رنگ برفی- درجه A-ابعاد1.50*2.20شیشه13نگواهی شیشه مشجر4برفیAساوه13

شیشه مشجر- ضخامت 4- رنگی- درجه A-ابعاد1.50*2.20شیشه14نگواهی شیشه مشجر4رنگیAساوه14

شیشه فلوت- ضخامت4- رنگ سفید- درجهA- ابعاد2.25*3.21شیشه15نگواهی شیشه فلوت4سفیدAتابان15

شیشه مشجر- ضخامت 4- رنگ سفید- درجه A-ابعاد1.50*2.20شیشه16نگواهی شیشه مشجر4سفیدAتابان16

شرکت شیشه کاوه فلوت

شرکت شیشه ایران فلوت

شرکت شیشه ساوه جام

شرکت بلور و شیشه تابان

 بسمه تعالی
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ف
دي
ر

مشخصات کاالی عرضه شدهنمادنامنام تولیدکننده ) انبار(

شیشه فلوت- ضخامت10- رنگ سفید- درجهA- ابعاد2.25*3.21شیشه17نگواهی شیشه فلوت10سفیدAکاویان17

شیشه فلوت- ضخامت10- رنگ سفید- درجهB- ابعاد2.25*3.21شیشه18نگواهی شیشه فلوت10سفیدBکاویان18

شیشه فلوت- ضخامت10- رنگ آبی- درجهA- ابعاد2.25*3.21شیشه19نگواهی شیشه فلوت10آبیAکاویان19

شیشه فلوت- ضخامت10- رنگ آبی- درجهB- ابعاد2.25*3.21شیشه20نگواهی شیشه فلوت10آبیBکاویان20

شیشه فلوت- ضخامت4- رنگ سفید- درجهA- ابعاد2.25*3.21شیشه21نگواهی شیشه فلوت4سفیدAآسا21

شیشه فلوت- ضخامت4- رنگ سفید- درجهB- ابعاد2.25*3.21شیشه22نگواهی شیشه فلوت4سفیدBآسا22

شیشه فلوت- ضخامت5- رنگ مسی- درجهA- ابعاد2.25*3.21شیشه23نگواهی شیشه فلوت5مسیAآسا23

شیشه فلوت- ضخامت6- رنگ مسی- درجهA- ابعاد2.25*3.21شیشه24نگواهی شیشه فلوت6مسیAآسا24

شیشه فلوت- ضخامت10- رنگ مسی- درجهA- ابعاد2.25*3.21شیشه25نگواهی شیشه فلوت10مسیAآسا25

شیشه رفلکس- ضخامت4- رنگ طالیی- درجهA- ابعاد2.25*3.21شیشه26نگواهی شیشه رفلکس4طالییAآسا26

شیشه27نگواهی شیشه رفلکس4سوپرسیلورAآسا27
 -Aشیشه رفلکس- ضخامت4- رنگ سوپر سیلور- درجه

ابعاد2.25*3.21

شیشه فلوت- ضخامت8- رنگ سفید- درجهA- ابعاد2.25*3.21شیشه28نگواهی شیشه فلوت8سفیدAآذر28

شیشه فلوت- ضخامت8- رنگ سفید- درجهB- ابعاد2.25*3.21شیشه29نگواهی شیشه فلوت8سفیدBآذر29

شیشه فلوت- ضخامت6- رنگ سفید- درجهA- ابعاد2.25*3.21شیشه30نگواهی شیشه فلوت6سفیدAآذر30

شیشه فلوت- ضخامت6- رنگ سفید- درجهB- ابعاد2.25*3.21شیشه31نگواهی شیشه فلوت6سفیدBآذر31

شیشه فلوت- ضخامت5- رنگ سفید- درجهA- ابعاد2.25*3.21شیشه32نگواهی شیشه فلوت5سفیدAآذر32

شیشه فلوت- ضخامت5- رنگ سفید- درجهB- ابعاد2.25*3.21شیشه33نگواهی شیشه فلوت5سفیدBآذر33

شیشه فلوت- ضخامت10- رنگ مسی- درجهA- ابعاد2.25*3.21شیشه34نگواهی شیشه فلوت10مسیAآذر34

شیشه فلوت- ضخامت10- رنگ مسی- درجهB- ابعاد2.25*3.21شیشه35نگواهی شیشه فلوت10مسیBآذر35

شیشه فلوت- ضخامت4- رنگ دودی- درجهA- ابعاد2.25*3.21شیشه36نگواهی شیشه فلوت4دودیAسهند36

شیشه فلوت- ضخامت4- رنگ دودی- درجهB- ابعاد2.25*3.21شیشه37نگواهی شیشه فلوت4دودیBسهند37

شیشه فلوت- ضخامت5- رنگ دودی- درجهA- ابعاد2.25*3.21شیشه38نگواهی شیشه فلوت5دودیAسهند38

شیشه فلوت- ضخامت5- رنگ دودی- درجهB- ابعاد2.25*3.21شیشه39نگواهی شیشه فلوت5دودیBسهند39

شیشه فلوت- ضخامت6- رنگ دودی- درجهA- ابعاد2.25*3.21شیشه40نگواهی شیشه فلوت6دودیAسهند40

شیشه فلوت- ضخامت6- رنگ دودی- درجهB- ابعاد2.25*3.21شیشه41نگواهی شیشه فلوت6دودیBسهند41

شیشه فلوت- ضخامت8- رنگ دودی- درجهA- ابعاد2.25*3.21شیشه42نگواهی شیشه فلوت8دودیAسهند42

شیشه فلوت- ضخامت8- رنگ دودی- درجهB- ابعاد2.25*3.21شیشه43نگواهی شیشه فلوت8دودیBسهند43

شیشه فلوت- ضخامت10- رنگ دودی- درجهA- ابعاد2.25*3.21شیشه44نگواهی شیشه فلوت10دودیAسهند44

شیشه فلوت- ضخامت10- رنگ دودی- درجهB- ابعاد2.25*3.21شیشه45نگواهی شیشه فلوت10دودیBسهند45

شیشه46نگواهی شیشه مشجر4بازوبندیAسهند46
 -Aشیشه مشجربازوبندی- ضخامت4- رنگ سفید- درجه

ابعاد2.25*3.21

شیشه47نگواهی شیشه مشجر4'گلدارAسهند47
 -Aشیشه مشجر- ضخامت4-  رنگ سفیدگلدار- درجه

ابعاد2.25*3.21

شرکت شیشه آسا فلوت

شرکت شیشه فلوت کاویان

شرکت صنایع شیشه آذر

شرکت شیشه سهند جام 

تبریز
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 www.tsetmc.comدر سایت  "کاالیی ناپیوسته گواهی سپرده"قسمت  "بورس کاال"های معامالتی در بخش ها و قیمتاطالعات مربوط به سفارش

 برای عموم قابل مشاهده است.

 شرایط معامله، انبارداری و تحویل:

شروع  11:01گشایش از ساعت شود. برای این منظور دوره پیشمعامالت گواهی سپرده کاالیی شیشه جام به صورت حراج تک قیمتی انجام می .1

 شود. حراج تک قیمتی برگزار می 18:83یابد و راس ساعت خاتمه می 18:83و ساعت 

 یانقضا از قبل تا است موظف داریخر معامله، از پس و باشدینم هیثانو معامالت یدارا نمادها نیا ییکاال سپرده یگواه .1

 .دینما افتیدر انبار از را خود یکاال ییکاال سپرده یگواه اعتبار

شود )در صورت وجود تعطیلی رسمی، روز معامالتی به می روزهای دوشنبه هر هفته انجاممعامالت گواهی سپرده شیشه جام تا اطالع ثانوی در  .8

 شود.رسانی میشود(. در صورت تغییر روز معامالتی، موضوع توسط بورس اطالعمنتقل میاولین روز کاری بعد 

است و در صورت درخواست خریدار و موافقت انباردار،  فوقذکر شده در جدول  ، درجه، ضخامت و رنگکاالی شیشه عرضه شده دارای ابعاد .0

 دیگر وجود دارد.و درجه پس از هماهنگی و توافق وی با انباردار امکان تحویل ابعاد 

 باشد.درصد قیمت پایه اعالمی توسط عرضه کننده می 13محدوده نوسان قیمت مجاز  .1

می    پرداخت خریدار توسط بر ارزش افزوده مالیات معامله، ارزش درصد 1 مبلغ معامله، وجه بر عالوه کاالیی، سپرده گواهی معامله هر ازای به .6

 .شود

 است. / انباردارموظف به تحویل کاال از انبار خریداریی امکان فسخ ندارد و معامالت گواهی سپرده کاال .7

صادرات محصوالت تولیدشده از کاالی مذکور  است و مجوز صادرات ندارد. کشور خریدار موظف به مصرف کاالی خریداری شده در بازار داخل .3

 باشد.بالمانع می

 .باشدبوده و صرفاً توسط تولیدکننده قابل تحویل به انبار می شرکت همانتولیدی شیشه جام فقط  هاورودی به انبارکاالی  .1

ف
دي
ر

مشخصات کاالی عرضه شدهنمادنامنام تولیدکننده ) انبار(

شیشه فلوت- ضخامت4- رنگ سفید- درجهA- ابعاد2.25*3.21شیشه48نگواهی شیشه فلوت4سفیدAلیا48

شیشه فلوت- ضخامت4- رنگ سفید- درجهB- ابعاد2.25*3.21شیشه49نگواهی شیشه فلوت4سفیدBلیا49

شیشه فلوت- ضخامت6- رنگ سفید- درجهA- ابعاد2.25*3.21شیشه50نگواهی شیشه فلوت6سفیدAلیا50

شیشه فلوت- ضخامت6- رنگ سفید- درجهB- ابعاد2.25*3.21شیشه51نگواهی شیشه فلوت6سفیدBلیا51

شیشه فلوت- ضخامت8- رنگ سفید- درجهA- ابعاد2.25*3.21شیشه52نگواهی شیشه فلوت8سفیدAلیا52

شیشه53نگواهی شیشه مشجر4شاپرکیAقزوین53
 -A شیشه مشجر شاپرکی- ضخامت 4- رنگ سفید- درجه

ابعاد1.40*2.00

گواهی شیشه مشجر4برگ 54

بیدیAقزوین
شیشه54ن

 -A شیشه مشجر برگ بیدی- ضخامت 4- رنگ سفید- درجه

ابعاد1.40*2.00

شیشه55نگواهی شیشه مشجر4بادیAقزوین55
 -A شیشه مشجر بادی- ضخامت 4- رنگ سفید- درجه

ابعاد1.40*2.00

شرکت شیشه شیت قزوین

شرکت شیشه لیا
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 و انبار پذیرش دستورالعمل 11 ماده اساس بر و است معامله همان هفته چهارشنبهروز  شده، معامله کاالیی سپرده گواهی اعتبار انقضای تاریخ .01

 گواهی اعتبار ضایانق تاریخ از بعد هفته یکشنبهروز  تا دارند فرصت کاالیی سپرده گواهی دارندگان کاالیی، سپرده گواهی تسویه و معامله صدور،

 . دهند انجام را انبار از کاال تحویل برای الزم اقدامات کاالیی سپرده

 یول شودیمن اخذ( ییکاال سپرده یگواه اعتبار یانقضا خیتار از بعد هفته شنبهیک تا) انبار از کاال لیتحو مهلت زمان تا انبارداری هایهزینه .11

 نماد نآ شده معامله متیق نیآخر براساس انبار در ماندهیباق یکاال ارزش درصد یک روزانه شده، نییتع مهلت از پس کاال حمل عدم صورت در

 اعالم اردارانب توسط یمتفاوت نهیهز آنکه مگر. شودیم افتیدر مالک از کاال لیتحو زمان در و محاسبه انباردار توسط یانباردار نهیهز عنوان به

  .شود رسانی اطالع بورس توسط و شده

 در طول دوره نگهداری بر عهده انباردار بوده و انباردار ملزم به جبران خسارات احتمالی خواهد بود.کاال کیفی  مسئولیت هرگونه افت کمی و .11

 اساس و حداقل تغییر مقدار سفارش در هر نماد معامالتی برباشد. حداقل مقدار مجاز خرید مترمربع شیشه می 1مقدار هر گواهی سپرده کاالیی  .18

 ضخامت به شرح جدول ذیل است:

 (مترمربع) حداقل تغییر مقدار سفارش (مترمربع) حداقل مقدار مجاز خرید نوع 

 111 333 مترمیلی 1.3شیشه با ضخامت 

 133 333 مترمیلی 1شیشه با ضخامت 

 188 188 مترمیلی 8شیشه با ضخامت 

 133 033 مترمیلی 0شیشه با ضخامت 

 33 813 مترمیلی 1شیشه با ضخامت

 66 166 مترمیلی 6شیشه با ضخامت 

 13 133 مترمیلی 3شیشه با ضخامت 

 03 163 مترمیلی 13شیشه با ضخامت 

 88 188 مترمیلی 11شیشه با ضخامت 

 16 136 مترمیلی 11شیشه با ضخامت 

 

. دارایه نمایبه همراه آدرسی که کاال باید به آن حمل شود به کارگزار خود را  کاالدرخواست تحویل  موظف است روز کاری پس از معامله خریدار .10

 کارگزار خریدار موظف است طی همان روز کاری اطالعات مذکور را به همراه کد اقتصادی، کدپستی و نشانی خریدار که از سامانه سجام دریافت

است، جهت صدور صورتحساب توسط انباردار، را به کارگزار فروشنده ارائه نماید. کارگزار فروشنده حداکثر طی یک روز کاری پس از نموده 

حمل موظف است در اسرع وقت برنامه پس از تماس خریدار، انباردار دریافت اطالعات مذکور موظف است اطالعات را به انباردار ارائه نماید. 

 یدار یا نماینده وی یا کارگزار وی اعالم نماید.کاال را به خر

ل، حم بارگیری، موظف به پرداخت هزینهحسب مورد انباردار مجاز است از طرف خریدار، یکی از نمایندگان حمل مجاز را معرفی نماید و خریدار  .11

   بندی و بیمه اعالمی توسط انباردار است.بسته

 است. بارگیری بر روی وسیله حمل بر عهده انبار .16
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بایست در زمان خرید کاال به تن هستند و  خریدار می 11تن و  13تن،  11تن، 13تن،  1تن،  0وسایل حمل مجاز شیشه دارای ظرفیت  .17

 های حمل بر اساس وزن هر متر مربع شیشه بر اساس جدول ذیل توجه نماید:ظرفیت

 وزن )کیلوگرم(حدود  هر مترمربع

 0.1 مترمیلی 1.3شیشه با ضخامت 

 1 مترمیلی 1شیشه با ضخامت 

 7.1 مترمیلی 8شیشه با ضخامت 

 13 مترمیلی 0شیشه با ضخامت 

 11.1 مترمیلی 1شیشه با ضخامت

 11 مترمیلی 6شیشه با ضخامت 

 13 مترمیلی 3شیشه با ضخامت 

 11 مترمیلی 13شیشه با ضخامت 

 83 مترمیلی 11شیشه با ضخامت 

 87.1 مترمیلی 11شیشه با ضخامت 

 

 :باشدیم لیذ جدول شرح به انبارها آدرسپذیرد. تحویل کاال درب انبار )تولیدکننده( صورت می .13

 شماره تماس آدرس نام تولیدکننده

 33601808111 18مرکزی، ساوه، طراز ناهید، شهرک صنعتی کاوه، بلوار آزادی، خیابان  شرکت ساوه جام

 33601806308 13طراز ناهید، شهرک صنعتی کاوه، بلوار صنعتگر، خیابان مرکزی، ساوه،  شرکت ایران فلوت

 33601807100 مرکزی، ساوه، طراز ناهید، شهرک صنعتی کاوه، بلوار صنعتگر، شهدا شرکت کاوه فلوت

 31180618663 0، تالش 1ن رضوی، فریمان، مرکزی، سنگ بست، کاویان فاز خراسا شرکت فلوت کاویان

 33601806871 17مرکزی، ساوه، طراز ناهید، شهرک صنعتی کاوه، بلوار صنعتگر، خیابان  انشرکت شیشه تاب

 30187113113 آذربایجان شرقی، مراغه، مرکزی، قره ناز، خیابان شهیدان ذاکری شرکت شیشه آسا فلوت

 8داخلی 31133783381 جاده رشت 8قزوین، کیلومتر  شرکت شیشه شیت قزوین

 31111116183 جاده قزوین بوئین زهرا 11قزوین، کیلومتر استان  شرکت شیشه لیا

 30181001171 تبریز، کیلومتر جاده تبریز آذرشهر، جنب  پلیس راه تبریز خسروشهر شرکت شیشه آذر

 30181001171 تبریز، جاده تبریز به آذرشهر، پشت پلیس راه خسروشهر، جاده آخوال شرکت سهند جام تبریز

 

تواند ظرف دو روز مراتب را به صورت کتبی از طریق کارگزار مربوطه خریدار می، با مشخصات کیفی اعالمیکاالی دریافتی درصورت مغایرت  .11

انطباق کاالی دریافتی با مشخصات کیفی اعالمی بورس را ارائه نماید.  بررسی های مربوطه، درخواستبا پرداخت هزینه و  به بورس اعالم نماید

معرفی شده توسط بورس در خصوص کیفیت کاال، مالک عمل خواهد بود. در صورت احراز مغایرت کیفیت /خبره نظر آزمایشگاهصورت،  در این

 انباردار موظف به تحویل کاال با مشخصات کیفی اعالمی توسط بورس خواهد بود.کاال، 

مربوطه براساس قیمت معامله، حداکثر سه روز کاری  است. مابه التفاوت درصد -1خطای مجاز تحویل )تلورانس تحویل مجاز( توسط انباردار،  .13

 شود.پس از حمل کاال از انبار، توسط انباردار به حساب خریدار واریز می



 

 

 18131/833/033شماره: 
 13/11/1033تاریخ:  

 نداردپیوست: 

     

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

 خریدار موظف است نسبت به ثبت نام در سامانه جامع تجارت اقدام نماید. .11

های پذیرش شده بورس تحویل خریداران خواهد شد، مطابق ی که از انبارهای کیفی شیشه در معامالت گواهی سپرده کاالیمشخصات و ویژگی .11

 باشد. می13678با جدول مذکور در اطالعیه و استاندارد ملی به شماره 

 

 

 مدیریت توسعه بازار فیزیکی منتشر کننده:


