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 27/09/99 تاریخ تهیه گزارش  (2)پیش از دستور  رویه های اجرایی -مقررات -قانون شناسه

 از بورس کال  یدیتول یواحدها یمیپتروش هیمواد اول  نیمشکالت تام یبررس موضوع عنوان

 تبریز انجمن صنفی کارفرمائی لوازم خانگی مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

و ب ا  هی اک ه از م واد پ  یمیپتروش   ی)واحدها  یدست  انیم  عیصنا  ،یبالدست  عیکشور به سه حوزه صنا  یمیپتروشصنعت  

کوچ   و متوس     عیصنا  شامل)  یدست  نییپا  عیو صناتولید می نمایند(    یصنعت  یمحصولت  ییایمیش  یندهایانجام فرآ

، تقسیم می شود. طبق تص میمات ق انون گ  ار م واد کنند یم دیتولنهایی  محصولت ،یانیو م هیکه با استفاده از مواد پا

پتروشیمی میان دستی که مواد اولیه صنایع را تولید می کنند بایس تی محص ولت خ ود را در ب ازار ب ورس ک ال  ر  ه 

 نمایند.

مس ا د،    یبس تر و ش را   ی   جادیکه با ا  یاقتصاد  یو مصرف کنندگان کالها  دکنندگانیتول  یبرا  یستبورس کال ابزار

. ل یکن ا ترا  ات ص نایع کنن د یحداکثر کردن منافع دو طرف فراهم م  به منظور  یحضور فعالن اقتصاد  یرا برا  نهیزم

  .پایین دستی موید آن است که بازار بورس کال ایران این خصوصیات را ندارد

، بازار  این  ثبات و آرامش در  جادیو ا  یمیبازار محصولت پتروش  میتنظ  به منظور  19/04/97کارگروه تنظیم بازار در تاریخ  

 محوریت این دستورالعمل مطابق موارد ذیل می باشد: نمود.را ابالغ ی میبازار محصولت پتروش میدستورالعمل تنظ

ب ا ن ر   ی)مع اد  قیم ت جه ان  ییقابل  ر ه در بورس کال  یمیمحصولت پتروش  هیپا  متیق  نییساز و کار تع(:  2)بند  

 یجمه ور  یبان   مرک ز  یارز رس م  ریتر باشد(،  ربدر نر  تسع  نییفارس )هر کدام پا  جیدر خل  یصادرات  یمحموله ها

  درصد در بورس ۵حداکثر تا    تیو امکان رقا رانیا  یاسالم

 ی)ح داقل مع اد  تقا  ا  یمیپتروش  یتوس  مجتمع ها  یمیکف  ر ه محصولت پتروش  تیتعیین و الزام ر ا:  (4بند )

 درصد(  20سا  گ شته بعالوه    یواقع

 اولویت قرار دادن تامین نیاز داخلی بر صادرات   (:۵بند)

 منوط شدن صادرات به ر ایت کف  ر ه محصولت پتروشیمی (:  6بند )

 تاکید شده است.  یمیو مصرف محصولت پتروش متی ر ه، تقا ا، ق بر  ینظارت  یساز و کارها  ینیب  شیپ   :(9بند ) 

 عیب ا ص نا کس الهیبا  قد قرارداد  یمیپتروش  یتوس  شرکت ها  یمیمحصولت پتروش  هیامکان فروش مواد اول:  (11بند )

دهم کارمزد مصوب ب ورس ب ا    یکشف شده در بورس،    متیق  ،یمیپتروش  عیصنا  یشرکت مل  صیبه تشخ  یدست  نییپا

 دی مصرف کنندگان و تول  تیسازمان حما  یبرا  یدسترس  جادیسازمان بورس و اوراق بهادار و الزام بورس کال به ا  بیتصو

 شیبازار به منظور امک ان رص د و پ ا  میکار گروه تنظ  صیمراجع با تشخ  ریو سا  یمیپتروش  عیصنا  یکنندگان، شرکت مل

 و برخورد با تخلفات یاز واسطه گر یریشده، جلوگ نییکف  ر ه تع  تیر ا ران،یبگ هی ملکرد سهم

 ر ه هم ه محص ولت در ب ورس ک ال و س      ،یمیو وزارت صمت در  ر ه محصولت پتروش  تیسازمان حما  دیتاک

 لیظ ور تس هب ه من دی جد یم ال یقانون توسعه ابزاره ا و نهاده ا( 18. یعنی  لیرغم ماده )صادرکنندگان مازاد آن است

ش ده در ب ورس را از  رفت هیپ  یک ال نموده تادولت مکلف ی، که اصل چهل و چهارم قانون اساس  یکل  یاستهایس  یاجرا
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، هدف کارگروه تنظیم اولویت  ر ه مواد اولیه پتروشیمی به صنایع داخل ی اس ت. ل یکن دیخارج نما  یگ ار  متینظام ق

 لی ک ه ب ه دل  یدکنندگانیتول  یبرخ  یبورس  یها با کدهادل   یبرخ  نیبنحوه  ر ه شرکت های تولیدی میان دستی و  

به دلیل کمب ود نق دینگی در  موجب افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی شده که،  ستیفعا  ن  شانیها  کارخانه  یاقتصاد

 مواجه نموده است.  بسیاریصنایع پایین دستی بیشتر این واحدها را با مشکالت 

را  ی پ ایین دس تیدی تول  ینتوانس ت مش کالت واح دهانیز    ابی  نیاز جمله سامانه به  نهیسهم  نییتع  یهاسامانهایجاد  

 برطرف کند.

 هیس هم"، تصمیم وزارت صمت را با شرح  23/09/99مور     11261/300/99نامه شماره    یشرکت بورس کال، طمتعاقبا  

ت ا  یسا  ج ار یو بر اساس ارزش فروش و صادرات )از ابتدا یستمیبه صورت س یدیتول یواحدها  یمیپتروش  هیمواد اول

 .بالغ نمودا یکارگزار  یخطاب به شرکت ها  "محاسبه خواهد شد. ،کنون( ثبت شده در سامانه جامع تجارت

و با      شرکت های میان دستی مشکلی بود که صنایع پایین دستی ب ا آن روب رو بودن دمواد اولیه از سوی  نحوه  ر ه  

نیز مزی د ب ر  ل ت گردی ده و اولیه صنایع پایین دستی توس  وزارت صمت    کاهش سهمیه موادافزایش قیمت شده بود،  

 .قیمت برخی موادپتروشیمی شده استچندین برابری با   افزایش  

ایج اد  19وزارت صمت گویا در تصمیم اخیر خود، مشکالت واحدهای تولیدی که ب ه واس طه تح ریم و وی روس کووی د 

در کاهش تولید خ ود نق ی  موردتوجه قرار نداده است و این مو وع با   کاهش سهمیه واحدهای تولیدی شده است که

 نداشته اند.

 تاریخ مبلغ واحد گرانو 

103.89۵ 03/03/99 

760.760 27/08/99 

 شیم اه اف زا ۵در   ر  مشاهده می گردد، این م واد اولی ه  یمینوع مواد پتروش  طبق جدو  فوق در بررسی قیمت ی

تمام ش ده محص و   متیدر قاین افزایش بی رویه قیمت صرفا ی  نوع مواد اولیه، قطعا که    .داشته است  یبرابر  7  متیق

که در تولید آن مواد اولیه دیگری نیز دخیل هستند و امکان افزایش قیمت آن ها نیز هست تاثیر بس یاری خواه د   یینها

 داشت باید چاره ای اندیشید.

 یم ریپل  عیص نا  ازی درصد مواد م ورد ن  ۵0حدود  در حا  حا ر  "  ا الم رئی  هیات مدیره انجمن پلیمر ایران،براساس  

تنه ا نص ف  هایمیپتروش یعنی. شودیم عیدرصد در داخل توز ۵0و  شودیصادر م  شودیم  دیتول  یمیکشور که در پتروش

آنه ا ب ا   نیرا ک ه م ا در ت ام  ییکالها  یبرخ  هایمیپتروش.  کنندیرا در بورس  ر ه م  یدستنییپا  عیصنا  ازین  مواد مورد

 60 یه ارقابت میدر داخل ش اهد هس ت  گرید  یو از طرف  کنندیفارس صادر م  جیفوب خل  متیبا ق  م،یبحران مواجه هست

 دی با  یداخل  دکنندگانیو تول  شودیم  جادیا  یدیتول  یآن کالها  نیتام  یفارس برا  جیلفوب خ  متیق  یدرصد بال  70  یال

 "د.فضا با هم رقابت کنن نیدر ا

در قیمت گ  اری  مو و ی دیگری که در مقایسه صنایع میان دستی و پایین دستی مشاهده می گردد،  دم وجود رقابت
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 یقرارداده ا  م واد اولی ه  اف تیدر  یب را  هایمیدر واقع پتروش  .صنایع میان دستی است که هیچ  ادلنه نیستمواد اولیه  

درص دی دری ات م ی کنن د ای ن  40ال ی  30و سودهای  دهندیرا انجام م  شانیهاهیاساس تسو  نیبلندمدت دارند و بر ا

 در برخ ی م واردکه    دنکن  یگ ارمتیبر اساس  ر ه و تقا ا قخود را    هیمواد اول  یستیبا  دستنییپا  عیصنادرحالیست،  

 ایجاد می گردد.  یین دستپا عیصنا درصدی بالی قیمت فوب برای 70افزایش قیمت  

مط رح ی اس تان  اولیه در بورس کال در شص ت و دوم ین نشس ت ش ورا  مو وع مشکالت تامین موادلزم به ذکر است،  

گردید و مقرر شد سازمان بورس کال در خصوص ح ل مش کالت ت امین م واد اولی ه واح دهای تولی دی از ب ورس ک ال 

 یدی تول  یواح دها  ازی  ر ه کال در بورس به مق دار م ورد ن"پیشنهادات شورای استان  تصمیماتی اتخاذ نماید: یکی از  

 صورت نگرفته است. در این خصوصلیکن تا کنون اقدامی    ".ردیصورت پ 

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رئوس ایرادات و اشکاالت:

   .بورس کالبازار صنایع میان دستی در   نادرستنحوه  ر ه قیمت مواد اولیه پتروشیمی به دلیل بی رویه افزایش .  1

 .بورس کالبازار در پتروشیمی اولیه در  ر ه مواد پایین دستی  یدیتول  یواحدهاقرار دادن  تیاولو   دم.  2

 .بورس کالبازار در   و مصرف متیبر  ر ه، تقا ا، ق  دقیق نظارت.  دم  3

واح دهای تولی د می ان دس تی و پ ایین   بینبلندمدت    ی قد قراردادها  یساز و کار مناسب در بورس کال برا  نداشتن.  4

دستی با   شده، صنایع پایین دستی اطمینانی در تامین مواد اولیه خود نداشته باشند و وارد هرگونه ق رارداد ف روش و 

 صادرات نگردند.

 گ اری مواد اولیه صنایع میان دستی همانند صنایع پایین دستی.م وجود  دالت در قیمت .  د۵

اصل چه ل  یکل یاستهایس یاجرا لیبه منظور تسه دیجد یمال یقانون توسعه ابزارها و نهادها(  18تعار  بین ماده ).  6

 ی و دستورالعمل قیمت گ اری محصولت پتروشیمیو چهارم قانون اساس

بندی جلسه  جمع

تخصصی  کارگروه 

به تاریخ   ( کارشناسی)

........ 

 

---------- 

 

 پیشنهادات 

اولویت قرار دادن تامین مواد اولیه پتروشیمی مورد نیاز واحدهای پایین دستی داخلی بر صادرات با تاکی د ب ر اج رای .  1

 ( دستورالعمل کارگروه تنظیم بازار محصولت پتروشیمی.11( ماده )1( قانون رفع موانع تولید و بند )37ماده )

سازمان ص مت و بازرس ی س ازمان ص مت و ان  )کارشناس  میهکمیته تعیین سهتوس   استان    یدیتول  ییواحدها  ازین.  2

انج ام و ت ا  هیس هم نی ا  افتیاستان اقدامات لزم جهت در  و سازمان صمتگردد    برآورد  (انجمن صنفی پلیمر پالستی 

  .دینما یریگیپ  جهیحصو  نت

  ی تن سازمان صمت با هماهنگ ۵0با مصرف ماهانه کمتر از  یصنف یکوچ  و واحدها ی کارگاه ها  ازین نی. در مورد تام3
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 . دیشده وزرات صمت اقدام نما عیتجم هیسهم افتیاستان، نسبت به در ازین نیتام یها ی تعاون

مصرف   تیبر آن توس  سازمان  حما قیدر بازار بورس کال و نظارت دق یمیدر نحوه  ر ه محصولت پتروش تی. شفاف4

 ( دستورالعمل9مطابق ماده ) دکنندگان،یکنندگان و تول

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 ی؛اصل چهل و چهارم قانون اساس یکل یاستهایس یاجراقانون   .1

 ی؛اصل چهل و چهارم قانون اساس یکل یاستهایس یاجرا لیبه منظور تسه  دیجد  یمال  یقانون توسعه ابزارها و نهادها  .2

  یمیبازار محصولت پتروش میدستورالعمل تنظ.  3

 شرکت بورس کالی ایران. 23/09/99مور   11261/300/99شماره . ابالغیه 4

 


