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 19/04/1400 جلسه تاریخ     رویه اجرایی -مقررات  -قانون شناسه

 یفوالد  یورق ها  نیدر تام یدیتول  یواحدها  یچالش ها یبررس موضوع عنوان

 انجمن کارفرمائی تولیدکنندگان تراکتور، کمباین و ادوات وابسته مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

سافار  ورق فوالدی مورد نیاز واحدهای تولیدی مساتقیما از شارکت فوالد مبارکه ه به صاورت م ین    1390از ساا  

با رو  ا  سای بر اساان نیاز واحدهای تامین انجام می شاد و م ار  در تامین ورق واحدهای تولیدی وجود نداشات   

از   104118/60رق های فوالدی طی نامه شاماره  لیرن مرداد ماه ساا  گششاته دساتورال م  مدیریت هرواه و تقاواای و

هروه و تقاوای انواع ورق فوالدی مدیریت  سوی م اونت امور صنایع وزارت صمت ابالغ شد  بر اسان این دستورال م   

نسابت به ببت درخواسات  صارفا از طری  بورن کاال میسار خواهد بود و متقاوایان بایساتی از طری  ساامانه باین یاه 

 و گس از طی مراح  ت یین شده در استان و ستاد به بورن کاال م رفی شوند   اقدام نمایند

 24بر اساان میانگین ممار تولید فوالدی  دساتورال م  م یار ت یین ساامیه انواع ورق   ( این3( ماده  2و 1بر اساان بند  

گششاته واحد از فوالد مبارکه   و یامیانگین ممار خرید دو ساا تولیدی ت داد ماه های ف الیت واحد    بر اساانماه گششاته  

 محاسبه و ت یین می گردد بر اسان ت داد ماه هایی که خرید داشته اند 

هر کدام کمتر باشاد مالک هم    2و   1( ذی  این ماده نیز تاکیده شاده ساامیه ت یین شاده، بر اساان بند 1در تبصاره  

 شد درصد ظرفیت می با 70قرار می گیرد و حداکثر سقف سامیه برابر با 

متاسافانه در تدوین این دساتورال م  م ارالت ناشای از شایوع ویرون کرونا ییش بینی ن اده اسات، مالک قرار دادن 

دی وابسااته یه ورق فوالدی با  یمیانگین دو سااا  گششااته واحد تولیدی برای ت یین سااامیه باهو شااده واحدهای تول

 درصد واحد خود ف الیت نمایند  20ظرفیت 

درصاد ظرفیت  30میزان ساامیه واحدهای جدیدالتاسایس، راکد و طرت توسا ه ای نیز به میزان   در این دساتورال م 

ت یین شاده اسات و هیپ ییش بینی برای افزایش ظرفیت تولید برای واحد در ن ر گرفت ن اده اسات  حتی اگر واحدی 

 درخواست افزایش ظرفیت داشته باشد مالک هم  همان دو سا  گششته می باشد 

 ودن یروسه خرید از بورن کاال نیز یری از م رالت واحدهای تولیدی می باشد   طوالنی ب

در مقاب  واحدهای تولیدی فوالد مبارکه به اسااتان مذربایجان شاارقی  ورق  درصااد از تولیدات  3/5هم نین تخصاای   

 مستقر در این استان سام بسیار ناچیزی است 

مثا  یری از شارکت بسایار محرت اساتان، شارکت تراکتورساازی تبریز به دالی  فوق الشکر با م ار  تامین ورق   هنوانبر 

مواجه می باشااد  شاارکت تامین قح ات تراکتورسااازی که وظیفه تامین قحه ات تراکتورسااازی تبریز را به هاده دارد 

را بودن یروانه باره برداری می باشاااد شااارکت امران خرید از بورن را ندارد، چون یری از شااارور خرید از بورن دا

تراکتورساازی به همین دلی  امران خرید از بورن کاال را از دسات داد و خود شارکت تراکتورساازی اقدام به خرید از 

بورن نمود  لیرن ساامیه ای که بر اساان دو ساا  گششاته خرید از فوالد مبارکه ت یین شاده اسات بسایار کم می باشاد  
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یاز این شارکت را تامین نمی کند  چرا که در ساا  جدید تا حدودی م ارالت ناشای از شایوع ویرون کرونا  و ورق مورد ن

شارکت ها رفع شاده اسات و شارکت ها تقریبا به روا  هادی ف الیت خود برگ اته اند و تصامیم دارند خساارات ساا   

ه تناا به تولید کمک نخواهد کرد ب ره باهو  گششاته را جبران نمایند  لشا ابالغ چنین دساتورال م ی در این برهه زمان ن

کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی بسایار مام ن یر تراکتورساازی و موتو ن خواهد شاد  از این رو وزارت صامت بایساتی 

 تمایداتی برای ادامه ف الیت شرکت های محرت ک ور تدوین و اجرا نماید 

به  ازیاده شاد که به دو بند اشااره شاده اسات که در بورن ند  یارکیم یدساتورال م  از طر  مقا نیمخر 99  رماهیت در

 %30که فقط   میکنند و اهالم کرد  افتیشاد و قرار شاد یروانه در یهم بررسا یفیصا  ییروانه محرت شاد و موواوع با مقا

  ی مال  یصااورت ها نیارائه دادند با با ا  یمال  یو اکنون هم صااورت ها %15همال    ی نینصااف یروانه ت    خواهد گرفت 

 دهد  یاجازه را نم نیچون دستورال م  ا میستیقادر به کمک ن نیاز ا  تریکنند و ب  افتیدر توانندیتن م 1200

ساافار  تولید قح ات به واحدهای دیگر نیز به یری از دغدغه های واحدهای تولیدی تبدی  شااده اساات، بر اسااان 

مصاوبات وزارت صامت ارائه ورق برای برون سایاری ممنوع اسات و این ممنوهیت باهو ایجاد م ار  برای واحدهای  

مجموهه ممرن نیساات و چنین چیزی نیازمند  تولیدی می گردد  با هنایت به اینره امران تولید تمامی قح ات در یک  

هزینه های بسایاری اسات، لشا بایساتی مواد اولیه تامین گردد و یا اهتباری برای تاسایس چنین واحدهایی برای شارکت 

 های تولیدی در ن ر گرفته شود  

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رئوس ایرادات و مشکالت:

ماه گششاته بر اساان  24فوالدی واحدهای تولیدی بر اساان میانگین ممار تولید محاسابه و ت یین ساامیه انواع ورق     1

ت داد ماه های ف الیت واحد تولیدی و یامیانگین ممار خرید دو ساا  گششاته واحد از فوالد مبارکه بر اساان ت داد ماه  

 99و ساا   98اخر ساا  هایی که خرید داشاته اند، بدون در ن ر گرفتن م ارالت ناشای از شایوع ویرون کرونا در او

بااهاو گردیاده واحادهاای تولیادی باا ظرفیات خی ی یاایین تر از ساااا  هاای گاششاااتاه و ظرفیات یرواناه واحاد خود ف االیات  

 نمایند 

  بر اسااان دسااتورال م  مدیریت هروااه و تقاوااای انواع ورق فوالدی امران افزایش ظرفیت واحد تولیدی نیز وجود 2

یت تولید و یا خرید دو ساا  گششاته امران یشیر می باشاد و با شارایط موجود این ندارد و فقط با شارر میانگین ظرف

امران نیز وجود نخواهد داشات  چرا که با این ساامیه در ن ر گرفته شاده با دو ساا  اخیر واحدهای تولیدی محاسابه 

 خواهد شد و به دلی  هدم اختصاص سامیه بی تر به سا  های دیگر تسری خواهد یافت 

لی  ممنوهیت برون سایاری، واحدهای تولیدی امران سافار  قح ات موردنیاز تولیدی خود را ندارند چرا که بر به د   3

 ( این دستور ال م ، ورق های فوالدی صرفا جات مصر  همان واحد تاکید شده است 1اسان ماده بند  
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بساایار مام اسااتان می باشااد، به یک   کمبود ورق در شاارکت تراکتورسااازی تبریز که یری از شاارکت های محرت و 4

م ار  حاد تبدی  شاده اسات که در صاورت هدم رسایدگی و انجام تمایدات الزم امران ت حی ی من دور از انت ار نمی  

 باشد  لیرن بایستی تمایداتی برای ادامه ف الیت شرکت های محرت در ن ر گرفته شود 

 3 5ساامیه  ودروساازی و لوله و یروفی  در اساتان، اختصااص باهنایت به وجود واحدهای تولیدی قح ات خودرو، خ   5

درصادی اساتان قزوین  12درصادی اساتان اصافاان و تاران و   30های اختصااص یافته  مقاب  ساامیه   درصادی اساتان در

   بسیار ناچیز است و نیازمند بازنگری و ییگیری مسئولین استانی می باشد 

درصاادی  20رق فوالدی و سااامیه های ت یین شااده ناچیز، با ظرفیت   واحدهای تولیدی اسااتان به دلی  کمبود و6

واحدهای خود ف الیت می کنند که این موواوع در ساالی که به هنوان تولید، ی اتیبانی و مانع زدایی م رفی شاده اسات 

 مغایرت دارد  

بندی جلسه جمع

 کارشناسیکارگروه  

 1400/ 12/04مورخ  

گفتگوی اساتان با حواور نمایندگان ساازمان صامت اساتان، انجمن فوالد اساتان، ج ساه کارگروه کارشاناسای شاورای  

انجمن کارفرمائی تولیدکنندگان تراکتور، کمباین و ادوات وابسااته در مح  اتاق بازرگانی با بررساای م اارالت صاانایع 

الت ناشای از اساتان در تامین ورق فوالدی برگزار شاد  در این ن اسات هدم توجه دساتورال م  وزارت صامت به م ار

درصادی صانایع  20و ساامیه اندک ت یین شاده برای اساتان و ف الیت    شایوع ویرون کرونا، کمبود ورق فوالد در اساتان

 وابسته به ورق فوالدی طرت و بررسی شد و در ناایت مقرر گردید موووع در ن ست متی شورا طرت موووع گردد 

 /https://ppdc.tzccim.ir/News/97لینک خبر کارگروه:  

 پیشنهادات 

اصالت گردد که: ت یین سامیه واحدهای    دستورال م  مدیریت هروه و تقاوای انواع ورق فوالدی به نحوی  (3ماده    1

ماه گششاته حش  گردد و در ت یین ساامیه واحدها از انجمن های تخصاصای مربوطه در ت یین  24تولیدی بر اساان 

 ظرفیت واق ی واحدهای تولیدی استفاده شود 

ردد که: در صااورت  مدیریت هروااه و تقاوااای انواع ورق فوالدی به نحوی اصااالت گ( دسااتورال م   6ماده  (  2بند     2

درخواسات بازنگری ساامیه های تخصای  یافته، مراتز از ساوی واحد تولیدی در ساامانه در قالز درخواسات مجدد به 

با همراری انجمن تخصاصای، ساامیه واحد مربوطه را بر اساان ظرفیت واق ی واحد ساازمان صامت من رس و ساازمان 

 و ت یین نماید   ارزیابی

مقدار ورق فوالدی طرت و  شاورای تامین اساتان    در اولین ن اساتتامین ورق فوالدی شارکت تراکتور ساازی   م ار  3

 مورد نیاز این شرکت به صورت م ین  از وزارت صمت درخواست گردد  

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 وزارت صمت؛  25/04/99مورخ  104118/60دستورال م  مدیریت هروه و تقاوای انواع ورق فوالدی نامه شماره    1

 شرکت تراکتورسازی تبریز خحاه به دبیرخانه شورا    12/04/1400مورخ    9800-4671نامه شماره     2
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