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 20/10/99 تاریخ تهیه  گزارش رویه اجرایی  شناسه

 بررسی شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فوالد موضوع عنوان

 شرقی  آذربایجان  استان  و صنایع وابسته  فوالدتولید کنندگان  انجمن   مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

  یمناسه  ماامتت   یبا ابزارها  سهتبای یگردد. بورس م  یبازار اسهتقاا  م  نیاز ا  ایتمام دنبازار بورس محل عرضهه و تقاضهاسهت و در 

  یول  دیرا فراهم نما  دارانیخر  یکمتر برا  سه یبا ثاات تر و ر  هایی متیق ینیب  شیپ  طیشهرا  یو عم  یو اسهاس اصهو  ع م  هیوبر پا

  نینه تنها چن  ،یبر ماامتت بورسه   قیو ظاهراً عدم نظارت دق  رانیا  یدر بورس کاال  یغ ط ماامتت  های هیمتاسهفانه بنا به روا  رو

شهدن فوالد     یو الزام بورسه   یبازار محصهوالت فوالد میدسهتورالامل تنظ   ی)تصهو  1/5/97  خیفراهم نشهده اسهت ب  ه از تار  یطیشهرا

سههامداران     یسهاده از ترک  یبررسه    یفوالد را فراهم نموده اسهت. با    زاربا  یانواع فوالد و آشهفتگ  متیق  شیبورس کاال موج  افزا

فوالد خوزسهتان، فوالد ماارکه اصهفهان و ذوآ آهن اصهفهان     های بزرگ کشهور )شهرکت  ینام سهه شهرکت فوالد  ران،یا  یبورس کاال

  هی کننده مواد اول  دیکه تول  یدفوالسه شرکت بزرگ    نیکه ا  رسد یگونه به نظر م  نیا  یکارشناس  های یکه با بررسه   شهود یم  دهید

  شهنهادیعرضهه و تقاضها، پ  یدر بورس کاال )از جم ه عدم هم خوان متیق  یبا مهندسه   باشهند یم  ینورد  یفوالد  یدیتول  یواحدها

مواد    متیق  شیسهه شهرکت و ...  موجاات افزا  نیوابسهته به ا  یاقمار  های توسهط شهرکت  هیپا متیباالتر نسهات به ق  های متیق

و عدم    تیعدم شههفاف  لیموضههوع به دل  نیا   نی. لندنمای یفوالد را فراهم م  رهیمحصههوالت زنج هیک  متیق  شیافزا  تاًینها  و  هیاول

 کرده است.  جادیمخت ف ا  یحوزه ها  یرا برا  یتااد  در عرضه و تقاضا مش تت

ابتغ    رغمیشههده اسههت که ع   جادیا  ینورد  یواحدها  یبرا  یاریزمان ابتغ مصههوبه عرضههه فوالد در بازار بورس، مشهه تت بسهه   از

صهادره ناکارآمد بوده و مشه تت مرتفع    های دسهتورالامل  شهود یصهادره، مشهاهده م  های دسهتورالامل  یمتادد برا  یها  هیاصهتح

بارها    یاختق  ریغ  یواحد و اسهتفاده از ترفندها  هیمواد اول  دکنندگانیتول  یشهده از سهو  یو مهندسه   ینشهده اسهت. عرضهه قطره چ ان

کهه    ییو از آنجها  دهیه از بورس گرد  دیه خر  ینوردکهاران برا   تیه و بهاعهط عهدم موفق  دهیه و بهارهها بهاعهط ابطها  ماهامتت )الاتهه بهه ظهاهر  گرد

  ایابطا  ماامتت در بورس و    باشههد، یگذار م  ریتاث  زین  سبور  ماامتت بورس بر بازار خار  از  یعرضههه و تقاضهها  یروهایتقابل ن

و    گردد یآن کاال م  یدر بازار خار  از بورس کاال برا  ادیز  یتقاضها  جادیدر بورس، موج  ا  یمنطق  ریشهده غ  یمهندسه   یترفندها

در بورس عرضهه شهده،    االاز ک  یاندک  زانیماام ه شهده در بورس که م  ایابطا  شهده    های متیق  ید که بر ماناهسهتن  ها واسهطه  نیا

به نوردکاران    باشند، یبورس م  های متیباالتر از ق  اریو بس  کنند یم  نییکه خودشان تا  هایی متیکاال را با ق  نیاز ا  یمیعظ  لیخ

رانت و واسهطه ها نشهده اسهت که در    نیموفق به غ اه بر ا  زیوزارت صهمت ن  یصهادره از سهو  های لذا دسهتورالامل  کنند یعرضهه م

  ینامتاارف به فروش م  یها  متیشههده و در خار  از بورس کاال با ق  یداریخر  یاقمار  یبه واسههطه شههرکت ها  محصههوالت  ت،ینها

دفاات  شههود. در    یفروخته م  یداخ   یبه واحدها  یصههادرات متیتر از ق  نییپا یمتیبا ق  یرسههد. در حا  حاضههر شههمش فوالد

بوده، با    یذوب  یب وم، اسه    به نفع واحدها   ت،ی)ب  ینورد  یواحدها  هیکه صهادرات مواد اول  ییآنجا  دهیمشهاهده گرد  زین  یشهماریب

شهده اسهت که  با ادامه صهادرات مواد خام، عمت    یصهادرات  یروانه بازراها ییباال  اریبسه   یشهمش در بورس تناهها  یعرضهه قطره چ ان

  یناودان   ،یناش  رآهن،یت   گرد،یره فوالد )میزنج  ییانتها  یدیتول  یاشتغا  و ارزش افزوده شده و واحدها  جادیا  گرید  یکشورها  یبرا

)صادرات    هیمواد اول  یفروشاز خام    یریاست که با ج وگ  یدر حال  نیخواهند شد. ا لیتاط  ایمتضرر و    یو ...  داخ   لیو لوله و پروف

شهده    جادیا  ورکشه   یبرا  یشهتریفوالد، ارزش افزوده و اشهتغا  ب  رهیزنج  ییمحصهوالت نها  ی دیتول  ی واحدها  قیشهمش و ور(  و تشهو

 خواهد شد.  زمانیکشور عز  دیعا  هینسات به مواد اول  یشتریب  یمحصوالت ارز آور  نیو از محل صادرات ا
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  خیفوالد در تار  رهیجنز  یعرضهه و تقاضها  یسهامانده  یجمهور در راسهتا  سیرئ  یمااون اقتصهاد  یاز سهو  ینامه ا  وهیراسهتا شه   نیدر ا

انواع    مهتیق  شینهامهه، شهههاههد افزا وهیشههه  نیفوالد در بهازار، پس از ابتغ ا  مهتیق  یابتغ شهههد کهه بر ختف رونهد نزول 28/08/99

صههادر و ابتغ    دیبازار و تول  یواقا  طیصههادره بدون در نظر گرفتن شههرا  های دسههتورالامل  ه. چرا کمیفوالد بود  رهیمحصههوالت زنج

 .سازند یمواجه م  یبازار را با تنش جد  ،یاتیو در مرح ه عم   شوند یم

  دیطرح موضهوع شهد و مقرر گرد  ژهیانجمن فوالد اسهتان در ج سهه فو( الااده شهورا و کارگروه و  یموضهوع از سهو  نیرو ا  نیاز ا  

 شورا مطرح گردد.  یو موضوع در ج سه آت  لینامه تش   وهیش  قیدق  یبررس  یبرا  یج سه کارگروه کارشناس

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رئوس ایرادات و اشکاالت:

  گریو حقو( کارگر و د  یانره  یارانه های  ه،یارزان بودن مواد اول  لیبه دل  ،یجهان  یها متیداخل با ق  دیتولهای    متیق  سهههیمقا.  1

 باشد.    ینم  یسربار  منطق  یها نهیهز

 باشد.  ینم  یمنطق   CIS)منطقه    یجهان  هایمتیق  بر پایهو فروش    یریال  بر اساس محاساات  دیتول  .2

 شود.  یم  در بورس  محصوالت  متیق  شیباعط افزا  در بورس کاال  یصور  یورود شرکت ها.  3

 در بورس.  داریعدم وجود خر  لیبه دل  یعدم توجه به فروش محصوالت نورد.  4

واحدهای تولیدی هسهتند و ام ان خرید از بورس کاال را دارند. لی ن مشهتریان محصهوالت تولیدی    ،. مشهتریان صهنایع فوالدسهاز3

 نوردی مصرف کننده نهایی می باشد و تمامی مصرف کنندگان ام ان خرید از بورس کاال را ندارند.

 د.نارندرا  د و ام ان عرضه در بورس  نبرخی از تولیدات واحدهای نوردی به صورت سفارشی می باش.  4

تارفه تاریف شهده اسهت و محصهوالت صنایع باال دستی بدون تارفه می    ،صهادرات محصهوالت پایین دسهتیبرای  باعنایت به این ه  .  5

می    وارد کننده این محصهوالتباشهد، لذا این سهیاسهت باعط توسهاه خام فروشهی و ایجاد اشهتغا  و ارزش افزوده برای کشهورهای  

 باشد.

جلسه  بندی جمع

  (کارشناسیکارگروه )

 99/ 10/ 13به تاریخ  

18 /10 /99 

ج سهه  ، مسهوولین اسهتانی و بخش خصهوصهی  و  با حضهور مااونین وزارت صهمت)  ج سهه کارگروه ویژه شهورااین موضهوع در دو   

اسهتان  طرح موضهوع شهد. در دومین کارگروه  با حضهور نمایندگان سهازمان صهمت و انجمن فوالد  )کارگروه تخصهصهی شهورای اسهتان  

تمامی مواد این شهیوه نامه بررسهی و کارشهناس گردید و مقرر شهد، پیشهنهادات کارگروه در ج سهه آتی شهورا طرح موضهوع و در  

 ردد.صورت تایید به دفتر اقتصادی و حقوقی ریاست جمهوری و وزارت صمت ارسا  گ

 پیشنهاد اصتح برخی از مواد این شیوه نامه در فایل پیوست پیشنهادات 

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 ؛28/08/99مورخ    97544. شیوه نامه ساماندهی عرضه وتقاضای زنجیره فوالد شماره  1

 کارگروه تنشیم بازار برای ور( های فوالدی؛. دستورالامل های  2

 دستورالامل عرضه و تقاضای محصوات فوالدی..  3
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 28/08/99مورخ   97544یوه نامه ساماندهی عرضه وتقاضای زنجیره فوالد شماره  پیشنویس پیشنهادی ش

 پیشنهاد  ایراد  متن ماده    ردیف

 (1ماده  1

قیمت پایه: ضریای از قیمت منطقه ای شمش    -

مههاه   هفتههه  آخرین  در  فوالدی  محصهههوالت  و 

میتدی قال از ماه عرضههه محصههو  در بورس  

 کاال که در نشریه متا  بولتن منتشر می شود.

اولیهه، هزینهه ههای    موادقیمهت بها توجهه بهه این هه  

انرهی و حقو( کارگر و دیگر هزینه های سهربار  

با ریا  محاسههاه  برای واحدهای تولیدی داخل  

می گردد، لی ن اسهتفاده از قیمت های جهانی  

 تولیدات فوالدی منطقی نمی باشد.برای  

 (1ماده 

قیمت پایه: بر اسههاس قیمت گذاری کاالهای   -

توسهط سهازمان حمایت از مصهرف  ،  تولید داخل

 .کنندگان و تولیدکنندگان تایین می شود

قیمهت هها در بورس کهاال بهه شههه هل    (2مااده   2

این  پهایهه    رقهابتی تایین می شهههود و قیمهت 

 پیوست خواهد بود.محصوالت به شرح جدو   

 قیمت های پایهالف( 

درصههد قیمت منطقه    80  قیمت پایه شههمش: -

CIS  با تسایر نرخ نیما؛ 

صههد قیمت منطقه  رد 80قیمت پایه اسهه  :   -

CIS  با تسایر نرخ نیما؛ 

درصهههد قیمت منطقه    80قیمت پایه می گرد:   -

CIS  با تسایر نرخ نیما؛ 

ترتیه  : بهه  Hو تیرآهن    Iقیمهت پهایهه تیرآهن  

درصهد باالتر از قیمت پایه   7درصهد و    4مااد   

 می گرد؛

درصهههد قیمت منطقه    80قیمت پایه ور( گرم:  

CIS  با تسایر نرخ نیما؛ 

درصهد قیمت منطقه    80قیمت پایه ور( سهرد:  

CIS  با تسایر نرخ نیما؛ 

محصهههوالت    %50در صهههورت عدم ماام ه   ب(

عرضهه متوالی، قیمت های    سههعرضهه شهده در  

 % کاهش می یابد.  5عرضه های بادی    پایه در

قیمت های    مقایسههه قیمت تولیدات داخل با -

اولیهه، هزینهه  موادجههانی، بهه دلیهل ارزان بودن  

ههای انرهی و حقو( کهارگر و دیگر هزینهه ههای  

 منطقی نمی باشد.    سربار  

تولیهد بها ریها  و فروش بها قیمهت جههانی    -

 منطقی نمی باشد.

تولید بر اسههاس قیمت   هزینه های  هنگامی ه -

های جهانی پرداخت شههد، اسههتفاده از قیمت 

 های جهانی منطقی و صحیح خواهد بود.

در بورس کاال باعط    یصور  یورود شرکت ها  -

 شود.  یدر بورس م  متیق  شیافزا

واحدهای  عدم توجه به فواصهههل شههههرهای   -

تولید فوالد و نورد باعط متضهرر شهدن برخی از  

 دی می گردد.واحدهای نور

بهه  فروش محصهههوالت نوردی  عهدم توجهه بهه   -

 دلیل عدم وجود خریدار

   

 قیمت های پایه الف(

بر    تمهامی محصهههوالت فوالدی  پایه  های قیمهت

اسهههاس قیمهت گهذاری کهاالههای تولیهد داخهل  

توسههط سههازمان حمایت از مصههرف کنندگان و  

 تولیدکنندگان تایین می شود.

 پیشنهاد حذف این تاصره ب(
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وزارت صهههمت )واحدهای سهههتادی و    (3ماده   3

ز  ماه ا  2سازمان های استانی  م  ف است ظرف  

ابتغ این شهیوه نامه نسهات به اصهتح ظرفیت ها  

واحهدههای  و   واقای ک یهه  مقهادیر نیهاز  تایین 

 تولیدی در سامانه بهین یاآ اقدام نماید.

و    یسههتاد  یوزارت صههمت )واحدها  (3ماده   

، ظرفیت    م  ف اسههتیاسههتان  یسههازمان ها

واحهدههای   واقای ک یهه  واقای و مقهادیر نیهاز 

را بر حسهههه  صهههورت ههای مهالی  تولیهدی  

تایین و در سهامانه بهین یاآ  حسهابرسهی شهده  

 اقدام نماید.

 

 

 

 

 

4 

ک یهه واحهدههای فاها  در زنجیره فوالد   (8مااده  

شهامل شهمش، اسه  ، انواع ور( و مقاطع طویل  

)می گرد، تیرآهن، ناشهههی و نهاودانی  م  فنهد،  

محصههوالت تولیدی خود را طاق برنامه هفتگی، 

اخ ی در بورس کاال عرضه نمایند.  جهت فروش د

هرگونهه فروش خهار  از بورس ممنوع و بهه منزلهه  

 فروش خار  از شا ه محسوآ می گردد.

وزارت صهمت م  ف اسهت برنامه منظم    تبصاره:

مقادیر عرضههه هفتگی در بورس کاال را برای هر  

واحد تولیدی به صههورت سههه ماه ی اار تهیه و  

 ابتغ نماید.

مشهتریان صهنایع فوالدسهاز واحدهای تولیدی   -

هسهههتنهد و ام هان خریهد از بورس کهاال را دارند.  

محصهههوالت تولیهدی نوردی   انلی ن مشهههتریه 

ایی می باشهد و تمامی مصهرف  مصهرف کننده نه

 کنندگان ام ان خرید از بورس کاال را ندارند.

برخی از تولیدات واحدهای نوردی به صهورت  -

سهفارشهی می باشهد و ام ان عرضهه در بورس  

 ندارد.

    

 

ک یهه واحهدههای فاها  فوالد شهههامهل    (8مااده  

شهمش، اسه   و انواع ور( م  فند، محصهوالت  

برنهامهه هفتگی، جههت  تولیهدی خود را طاق  

ی در بورس عرضهههه نمایند. هرگونه  خ فروش د

فروش خهار  از بورس ممنوع و بهه منزلهه فروش  

 خار  از شا ه محسوآ می گردد.  

مقهاطع طویهل )می گرد،  ک یهه واحهدههای فاها   

از    درصهد  60،  تیرآهن، ناشهی و ناودانی  م  فند

کهه مواد اولیهه آن از    محصهههوالت تولیهد شهههده

در بورس عرضههه    شههده اسههت،  بورس خریداری

ی خود را درآ تولید  محصهوالت  مابقیو    نمایند

کهارخهانهه بها قیمهت کشهههف شهههده در بورس بهه 

 مصرف کنندگان نهایی عرضه نمایند.

ک یهه واحدهای زنجیره فوالد م  فنهد    تبصااره:

سهههه بهار در هفتهه محصهههوالت خود را در بهازار  

 بورس عرضه نمایند.
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خریداران شههمش، اسهه   و ور(  ک یه   (10ماده  

نهایی شهدن  ز  گرم م  فند در اولین عرضهه باد ا

ماهام هه، مطهابق برنهامهه  اعتمی وزارت صهههمهت،  

نسهات به عرضهه محصهوالت خود در بورس کاال 

اقدام نمهاینهد. زمان تحویل برای هر محصهههو  و  

نوع قرارداد بر اسههاس نظر وزارت صههمت تایین 

محصو ، ماام ه  می شهود. در صورت عدم عرضه  

 ابطا  و تحویل مواد اولیه مجاز نمی باشد.

شهمش، اسه   و ور(    دارانیخر هیک   (10ماده   .در این مرح ه ام ان ابطا  ماام ه وجود ندارد

  یی باد از نها، حداقل تا سههه هفته  گرم م  فند

شهدن ماام ه، نسهات به عرضهه محصهوالت خود  

. در صهههورت عهدم  نهدیدر بورس کهاال اقهدام نمها

تا یق و اجازه    واحد  کد بورسهی  محصهو ،رضهه  ع

 ماام ه مجدد صادر نخواهد شد.

 

 

 

دولهت در زنجیره فوالد،    سهههیهاسهههت (12مااده  

افزایش ارزش افزوده و صهههادرات زنجیره فوالد 

کشهههور، همزمان با اطمینان از تامین مواد اولیه  

محصهههوالت پایین  باعنایت به این ه صهههادرات  

و محصهوالت    تاریف شهده اسهتدسهتی تارفه  

لذا  تارفه می باشههد،    بدونباال دسههتی  صههنایع  

فوالد،    رهیدولهت در زنج  اسهههتیه سههه   (12مااده 

فوالد    رهیارزش افزوده و صهههادرات زنج  شیافزا

  از یه مورد ن  هیه مواد اول نیتهام  شهههر کشهههور، بها 



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  
 

 ن نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقیشتمیشصت و ه

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                        02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   5

 

مورد نیاز صههنایع پایین دسههتی و رعایت برنامه   6

 کاال است.اعتمی در بورس  

صههادرات محصههوالت زنجیره فوالد،    :1تبصاره  

منو  بهه عرضهههه هفتگی در بورس کهاال مطهابق  

   می باشند.8مفاد ماده )

منظور ج وگیری از خام فروشهی و   به  :2تبصاره  

ت میل ظرفیت های خالی صهنایع پایین دسهتی 

)مقهاطع طویهل فووالدی ، وزارت صهههمهت م  ف  

نماید که در سهها   نحوی برنامه ریزی    اسههت به

درصهد   20حداقل    1398جاری نسهات به سها   

از صههادرات شههمش توسههط محصههوالت فوالدی  

 جایگزین گردد.

و ایجاد  خام فروشهی  این سهیاسهت باعط توسهاه  

ا  و ارزش افزوده برای کشههورهای دیگر  اشههتغ

 می باشد.

در    یبرنامه اعتم  تیو رعا  یدسهت  نییپا  عیصهنا

 بورس کاال است.

به منظور ج وگیری از خام فروشهی    :2تبصاره  

ت میهل ظرفیهت ههای خهالی صهههنهایع پهایین    و

وزارت  توسهاه صادرات با ارزش افزوده،    و دسهتی

  صههنایع   محصههوالتصههمت م  ف اسههت، برای  

تهاهیهیهن   عهوار   بهرای    نهمههایههدبههاالدسهههتهی  و 

با اطمینان از تامین داخل و    پایینمحصههوالت  

مشهو(    ،شهر  برگشهت ارز حاصهل از صهادرات

 پیشاینی نماید.ادراتی  های ص

 


