
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  
 

 ی شرق جانیآذربا یدولت و بخش خصوص  یگفتگو  یشورا  گزارش کارشناسی دبیرخانه

 

 1396-03-10تاریخ بازنگری:                                        01شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   1

 

 

 11/04/99 هیه گزارش اریخ تت 3دستور جلسه   –و رویه اجرایی  مقررات شناسه

 سی مشکالت واحدهای تولیدی فوالد استانربر عنوان موضوع 

 آذربایجان شرقیانجمن فوالد  مرجع طرح موضوع 

 شرح موضوع 

ل تنظیم بازار محصوالت مصنعت، معدن و تجارت دستورالعکارگروه تنظیم بازار، وزارت    19/04/1397پیرو مصوبه مورخ  

محصوالت بر اساس این دستورالعمل، کلیه تولیدکنندگان ابالغ نمود.    01/05/97مورخ    112585/60را به شماره    فوالدی

رعایت کف عرضه در بورس کااال باه صاورت هفتگای  بهملزم  ،در داخل کشور خود جهت فروش کلیه محصوالت  فوالدی

عرضه درصد از محصول تولیدی خود را در بورس کاال   75  شدند  موظفنیز    در بورس کاالورق  ن  خریداراهمچنین    شدند.

 .نمایند

تولیدکنندگانی که اعالم نمود:    11/05/97در تاریخ  طی اطالعیه    معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمتسپس  

درصد محصول تولیدی خود را   75از بورس کاال خرید نمایند باید  ) شمش فوالدی، اسلب، بیلت، بلوم(    خود را  اولیه  مواد

درصد مابقی را به صورت مچینگ و یا صادرات انجام نمایناد. بار اسااس ایان ابالعیاه عادم  25در بورس عرضه نمایند و 

 1397این معاونت در اسفند ماه سال   واهد شد.عرضه در بورس تخلف محسوب شده و برخورد قانونی و تعزیراتی انجام خ

را به سازمان باورس معرفای  لیست واحدهای تولیدکننده شمش و محصوالت فوالدی که ملزم به عرضه در بورس هستند

 نمود.

لیسات  24/06/98و  10/04/98طای دو ناماه در ماورخ سازمان حمایات از مصارک کننادگان و تولیدکننادگان  متعاقبا  

شادند تاا  ساازمان صامت اساتان معرفای دلیل عدم عرضه محصوالت خود در بورس کاال باه  استان را بهواحدهای نورد  

 اقدامات قانونی صورت پذیرد.

مواد اولیه )شممش  خمود را از بمورا کماال دریافمت  توسط سازمان حمایت،ذکر است واحدهای معرفی شده   الزم به

 و مواد اولیه خود را از بازار آزاد تهیه نموده اند.   ننموده

تولیدکنندگان شمش فوالدی موظاف باه عرضاه شامش فاوالدی   1398بر اساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار در سال  

تولیدی خود حداقل به میزان کف عرضه تعیین شده در بورس کاالیی شدند و خریداران شمش فاوالدی نیاز موظاف باه 

کااال درصد شمش فوالدی دریافتی از بورس  60عرضه محصوالت نوردی قابل عرضه خود در بورس کاالیی معادل حداقل 

 .شدند که در صورت عدم عرضه اجازه ثبت مجدد تقاضا و خرید شمش فوالدی از بورس کاال برایشان سلب خواهد گردید

به سازمان  99لیست واحدهای تولید کننده میلگرد، بیلت و بلوم برای سال   معاونت امور معادن و صنایع معدنی  در نهایت

 معرفی نمود.  کاالبورس 

بنا به اظهارات انجمن فوالد استان، علیرعم اینکه واحدهای نورد استان موفق به خرید مواد اولیه از بورس نشده اند و مواد 

باه تعزیارات حکاومتی کااال د، لیکن به دلیل عدم عرضه در باورس نموده اناولیه خود را از بازار آزاد با قیمت باالتر تهیه  

اولیاه از باورس کااال  در حالیست که الزام به عرضه محصول نهایی این واحدها مستلزم خریاد ماواد  معرفی شده اند. این

باعا  جریماه شادن و به دست این واحدها نمی رسد و    مواد اولیه  های الزم،  باشد که متاسفانه به دلیل عدم نظارت می
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 سلب ادامه فعالیت لین واحدها می گردد.

الزم خود را   اولیه  الزاما موادواحدهای تولیدی  و  زیر ساخت های تولید مواد اولیه در استان وجود ندارد    با عنایت به اینکه

عرضه این محصوالت در بورس به صورت مانظم انجاام نمای گیارد و از دیگر استانها تهیه می نمایند و با توجه به اینکه  

در تامین ماواد اولیاه باا  می گردد واحدهای فوالدی استانباع  لذا شرایط عرضه آن نیز پیچیدگی های خودش را دارد، 

که این موضوع باع  افزایش قیمت   قرار گیرند  مواد اولیه خودماه در صف دریافت    3الی    2  مشکل روبرو شوند یا به مدت

 تمام شده و تضعیف گردش مالی واحدها می گردد.

نهایی ایان  خصوص نحوه قیمت گذاری محصوالت نوردی می باشد. با توجه به اینکه محصول در شکل این واحدهادیگر م

قیمات باه دلیال عادم توجاه باه ایان موضاوع، کارگروه تنظایم باازار لیکن درب کارخانه تحویل داده می شود،   واحدها

شاده شدن این واحادها  که این موضوع باع  متضرر نمودهبر اساس قیمت فوب خلیج فارس تعیین   محصوالت نوردی را

 است.

 این واحادهانیز یکی از مشکالت پیش روی  واحدهای نورد استان    حاصل از صادرات  عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده

علیرعم رفع تعهاد ارزی پیش آمده است که متاسفانه    ناهماهنگی بین بانک مرکزی و اداره امور مالیاتیاست که به دلیل  

 نگردیده است.مسترد واحده ها  برخی از  98و   97  های  سال دهمالیات بر ارزش افزو

وزارت صمت از  تایید مجوز موردی صادرات در نهایت آخرین موضوعی که اخیرا واحدهای نورد را درگیر نموده است، اخذ

مشاکالتی بارای ایان و است شده ها طوالنی شدن پروسه صادرات و دپو محموله های صادراتی در مرزکه باع     می باشد

 واحدها ایجاد کرده است.

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

 رئوس ایرادات و مشکالت مطروحه:

اولیه در بورس موفق به خرید مواد اولیه الزم خود در بورس نمی   اعلب واحدهای نورد استان به دلیل نحوه عرضه مواد.  1

باه   ،تهیه می نمایند. لیکن به دلیل عدم عرضه محصوالت خود در بورس کاالشوند و ناچارا مواد اولیه خود را از بازار آزاد  

 ار سنگین می گردند.یو محکوم به پرداخت جرایم بستعزیرات حکومتی معرفی  

ماهه برای دریافت مواد اولیه برای واحدهای تولیدی توجیح اقتصادی ندارد و این واحدها را   3الی    2. انتظار در صفهای  2

 د مواد اولیه الزم خود را از بازار آزاد تهیه نمایند.مجبور می کن

لیکن کارگروه تنظیم باازار بادون ، انجام می گیرددرب کارخانه واحدهای نورد . با توجه به اینکه تحویل محصول نهایی  3

سات تعیین نموده ا  بر اساس قیمت فوب خلیج فارسرا    محصوالت  گذاری قیمتدر نظر گرفتن هزینه های حمل و نقل،  

 که این موضوع باع  تحمیل هزینه های دیگری برای این واحدها می گردد.

. با توجه به اینکه برخی از واحدهای نورد استان تعهدات ارزی صادرات خود را انجام داده اند، لیکن تا کناون موفاق باه 4

خود نشده اند که حق قانونی آنهاست و باع  تضعیف گردش مالی ایان حاصل از صادرات  دریافت مالیات بر ارزش افزوده  

 واحدها در این شرایط اقتصادی دشوار می گردد.

. تایید مجوز موردی صادرات از سوی وزارت صمت باع  طوالنی شدن پروسه صادرات مای گاردد و ایان موضاوع جاز 5

 تمرکزگرایی و عدم توسعه صادرات هیچ نفعی به اقتصاد کشور نخواهد داشت.

مت و انجمن فوالد آذربایجان شارقی در اتااق با حضور نمایندگان سازمان ص  9/4/99جلسه کارگروه کارشناسی در تاریخ  جلسه کارشناسی  
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تبریز تشکیل شد. پس از طرح مشکالت از سوی انجمن و بح  و بررسی مقرر شد، پیشنهادات مطروحه در اولین جلساه  09/04/99مورخ  

 اصلی شورا طرح موضوع گردد.

 پیشنهادات

نحوی اصالح گردد که: واحدهای ناورد ر خصوص تنظیم بازار محصوالت فوالدی به دستورالعمل کارگروه تنظیم بازار د.  1

 به نسبت خرید مواداولیه خود در بورس کاال موظف به عرضه محصول نهای خود در بازار بورس کاال گردند.

. مدیرکل تعزیرات استان تا تعیین تکلیف و اصالح دستورالعمل کاارگروه تنظایم باازار از هار گوناه اقادام در خصاوص 2

 داری نماید.واحدهای نورد معرفی شده خود

. کارگروه تنظیم بازار با مد نظر قرار دادن نحوه تحویل محصوالت و هزینه هاای جاانبی قیمات محصاوالت فاوالدی را 3

 تعیین و اعالم نماید.

مالیاات بار ارزش افازوده حاصال از صاادرات   قانون مالیات بر ارزش افازوده،  13مطابق ماده    . اداره امور مالیاتی استان4

 واحدهای نوردی که تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند مسترد نماید.

. به منظور تسهیل در فرایند صادرات وزارت صمت، تایید مجوز موردی صادرات محصوالت فوالدی را به سازمان صامت 5

 داشته باشد. حداقل سه ماه اعتبار  مجوز مذکور و یااستان تفویض نماید  

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه 

 و اصالحات بعدی؛   وزارت صمت  01/05/97مورخ    112585/60. بخشنامه شماره  1

سازمان حمایت از مصرک کنندگان و تولید کنندگان خطاب به سازمان صمت  10/04/98مورخ    20947/98/370نامه شماره    .2

 استان؛ 

 معاونت امور معادن وزارت صمت خطاب به مدیرعامل بورس کاال؛  02/05/98مورخ    124430/60. نامه شماره  3

 از مصرک کنندگان و تولیدکنندگان خطاب به وزیر صمت؛ سازمان حمایت    13/06/98مورخ    15058/98370نامه شماره  .  4

سازمان حمایت از مصرک کنندگان و تولید کنندگان خطاب به سازمان صمت    24/06/98مورخ    38358/98/370نامه شماره  .  5

 استان؛ 

 ت صمت؛دبیرکارگروه تنظیم بازار خطاب به معاونت امور معادن وزار  24/07/98مورخ    203444/60. ابالعیه شماره  6

 دبیرکارگروه تنظیم بازار خطاب به انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران  23/09/98مورخ    254469/60. نامه شماره  7

 معاونت امور معادن و صنایع معدنی خطاب به مدیرعامل بورس کاال؛  26/12/97مورخ    335228/60. نامه شماره  8

معاونت امور معادن وزارت صمت خطاب به شرکت بورس    20/02/99و    17مورخ های    47789/60و    46338/60. نامه های شماره  9

 کاال؛

 دادستانی کل کشور خطاب ه سرپرست وزارت صمت؛   9000/ 140/1339/10576. نامه شماره  10

 قضایی دادستان کل کشور.انجمی ملی نوردکاران فوالدی استان خطاب به معاونت    03/99/ 19مورخ    993-127. نامه شماره  11

 


