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 بسمه تعالی

 

 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت  جناب آقای رزم حسینی 

 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی   دکتر دژپسند  آقای جناب

 

 ،سالم علیکم

هماهنگی اقتصادی دولت در مورد بازار محصوالت پیرو تصمیمات جلسه یکصد و پنجاه و چهارم ستاد 

نامه شیوه»( مصوبه مذکور، به پیوست 5بندی شده در کمیته بند )فوالدی و بر اساس پیشنهادات جمع

که به تایید معاون اول محترم رئیس جمهور رسیده است جهت  «ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فوالد

 گردد.اجرا ابالغ می

 
 

 

 

 
 

 

 
 رونوشت:

 جناب آقای دکتر جهانگیری، معاون اول محترم رئیس جمهور، برای استحضار. -

 جناب آقای دکتر واعظی، رئیس دفتر و سرپرست محترم نهاد ریاست جمهوری برای استحضار. -

 جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای استحضار. -

 جناب آقای دکتر همتی رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، برای استحضار. -

 های اقتصادی معاونـت اقتصـادی رئیس جمهور برای اطالع.جناب آقای دکتر باقری، معاون محترم پایـش و سیاست -
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 بسمه تعالی

 «ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فوالد» شیوه نامه

 

 برخی عبارات به کار رفته در این شیوه نامه دارای تعاریف زیراست: :1ماده 

 معدن و تجارت ،وزارت صنعت وزارت صمت: -

در آخرین هفته ماه میالدی قبل از ماه شمش و محصوالت فوالدی ای منطقهقیمت ضریبی از : پایهقیمت  -

 شود.عرضه محصول در بورس کاال که در نشریه متال بولتن منتشر می

( در روز sanarate.irبر اساس اعالم سامانه سنا )هفته قبل میانگین موزون نرخ ارز حواله نیما  نرخ نیما: -

 .بورس کاالقبل معامله در 

 الف( قیمت

شرح جدول ه ب محصوالتاین  قیمت پایه شود وتعیین میها در بورس کاال به شکل رقابتی قیمت :2ماده 

 خواهد بود. پیوست

 ب( ساماندهی طرف تقاضا

نامه، ماه از ابالغ این شیوه 2است ظرف های استانی( مکلف وزارت صمت )واحدهای ستادی و سازمان :3ماده 

 یاب اقدام نماید.واحدهای تولیدی در سامانه بهینکلیه  ها و تعیین مقادیر نیاز واقعیبه اصالح ظرفیت نسبت

)مطابق با سهمیه اعالمی از سوی وزارت صمت( به  خانگیخودرو و لوازم تولید کنندگان ورق مورد نیاز  

 باشد.کاال قابل انجام میدر بورس و ثبت در بورس و با قیمت کشف شده  صورت عرضه اختصاصی

بمنظور تکمیل زنجیره اطالعات مورد نیاز برای ساماندهی تقاضا، سازمان امور مالیاتی کشور موظف  :4ماده 

کنند، متقاضیانی که سهمیه مواد اولیه دریافت می ای مالیات بر ارزش افزودهاست نسبت به ارائه اطالعات دوره

به وزارت صمت اقدام نماید. در صورت عدم تناسب میزان مالیات و مواد اولیه دریافتی، سهمیه متقاضیان اصالح 

 گردد.می

های فوالدی صرفاً توسط واحدهای تولیدی مندرج در سامانه بهین یاب خرید اسلب، شمش و انواع ورق :5ماده 

 از است.مج

ضیان، شرکت بورس کاال موظف است های پیشنهادی از سوی متقادر صورت یکسان بودن قیمت :6ماده 

 را بین متقاضیان تقسیم به نسبت نماید. کاالی مورد معامله
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تعیین گرم کیلو( 000/20) حداقل خرید مقاطع فوالدی و انواع ورق از بورس کاال معادل بیست هزار :7ماده 

 گردد.می

 ج(  ساماندهی طرف عرضه

، تیرآهن ،کلیه واحدهای فعال در زنجیره فوالد شامل شمش، اسلب، انواع ورق و مقاطع طویل )میلگرد :8ماده 

 جهت فروش داخلی در بورس کاالطبق برنامه هفتگی، محصوالت تولیدی خود را اند (، مکلفنیاناودو نبشی 

 گردد.ممنوع و به منزله فروش خارج از شبکه محسوب میگونه فروش خارج از بورس  نمایند. هر عرضه

وزارت صمت مکلف است برنامه منظم مقادیر عرضه هفتگی در بورس کاال را برای هر واحد تولیدی به : 

 یکبار تهیه و ابالغ نماید. صورت هر سه ماه

کنسانتره، گندله و آهن وزارت صمت مکلف است جهت عرضه مواد اولیه قبل از شمش )سنگ آهن،  :9ماده 

 ریزی نماید.برنامهنیز اال ک اسفنجی( در بورس

مطابق  ،اند در اولین عرضه بعد از نهایی شدن معاملهکلیه خریداران شمش، اسلب و ورق گرم مکلف :11ماده 

نسبت به عرضه محصوالت خود در بورس کاال اقدام نمایند. زمان تحویل برای هر برنامه اعالمی وزارت صمت، 

شود. در صورت عدم عرضه محصول، معامله ابطال تعیین می وزارت صمتبر اساس نظر و نوع قرارداد محصول 

 باشد.و تحویل مواد اولیه مجاز نمی

مورد و ورق(  گندله، آهن اسفنجی، شمش، اسلب از جمله سنگ آهن، کنسانتره آهن،)تأمین مواد اولیه  :11ماده 

در بورس کاال و رعایت برنامه عرضه تعیین  آنها منوط به عرضه محصوالت ،دکنندگان زنجیره فوالدنیاز تولی

از عرضه مطابق با برنامه  ،کننده محصوالت فوق شده توسط وزارت صمت خواهد بود. چنانچه واحدهای تولید

 گردد.های بعدی تعلیق میدر عرضه یا عرضه د، سهمیه مواد اولیه آنها با اعالم قبلیوزارت صمت خودداری نماین

 

  د(صادرات

سیاست دولت در زنجیره فوالد، افزایش ارزش افزوده و صادرات زنجیره فوالد کشور، همزمان با  :12ماده 

 اعالمی در بورس کاال است.اطمینان از تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی و رعایت برنامه 

 د.نباشیم (8)ماده  مطابق مفاد کاالعرضه هفتگی در بورسمنوط به ،فوالدصادرات محصوالت زنجیره :1تبصره 
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)مقاطع طویل  های خالی صنایع پایین دستیبه منظور جلوگیری از خام فروشی و تکمیل ظرفیت :2 تبصره

حداقل  8938نسبت به سال  ریزی نماید که در سال جاریبرنامهکلف است به نحوی مفوالدی(، وزارت صمت 

 درصد از صادرات شمش توسط محصوالت فوالدی جایگزین گردد. 20

به منظور اطمینان از عرضه کافی شمش و محصوالت فوالدی در بازار داخل کشور و مدیریت  :13ماده 

وضع عوارض صادراتی شورای اقتصاد مکلف است ظرف یک هفته پیشنهاد وزارت صمت در خصوص ها، قیمت

را بررسی و بر روی محصوالت تولیدی زنجیره فوالد کشور شامل مواد معدنی خام و مواد با ارزش افزوده پایین 

 .تعیین تکلیف نماید

کلیه صادرکنندگان زنجیره فوالد کشور ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات مطابق ضوابط بانک  :14ماده 

در صورتی که تأمین ارز مواد اولیه، اجزا، قطعات و  .باشندمیمرکزی جمهوری اسالمی ایران در سامانه نیما 

اعالم وزارت صمت( از محل ها )با و یا سایر بخش آالت معدنی، ماشینتجهیزات صنایع خودرو و لوازم خانگی

تهاتر ارز صادراتی فلزات و صنایع معدنی صورت پذیرد، بازگشت ارز به سامانه نیما برای این موارد با تأیید وزارت 

 باشد.صمت مستثنی می

 

 ( نظارتـه

ها و فرآیندهای مورد نیاز یک ماه نسبت به تکمیل زیر ساختمدت وزارت صمت مکلف است ظرف  :15ماده 

 یاب اقدام نماید.بهین های جامع تجارت داخلی، انبارها وحوزه زنجیره فوالد در سامانهدر 

آهن تا  گ)مواد اولیه از جمله سن کلیه واحدهای تولیدی و فعاالن اقتصادی در تمامی زنجیره فوالد :16ماده 

مکلفند اطالعات تولید، توزیع،  ها و میلگرد، لوله و پروفیل(محصول نهایی از جمله لوازم خانگی، انواع کالف

یاب مطابق انبارها و بهین جامع تجارت داخلی، ه، موجودی انبار خود و قیمت را در سامانکیتالم صادرات، انتقال

های ابالغی وزارت صمت ثبت نمایند. چنانچه این واحدها نسبت به ثبت اطالعات اقدام نکرده و یا رویه

شخیص وزارت صمت، سهمیه مواد اولیه آنها با اعالم قبلی در عرضه یا اطالعاتی صحیح درج ننمایند، به ت

 د.نشومیعنوان توزیع و فروش خارج از شبکه به نهادهای نظارتی و قضایی معرفی و به های بعدی تعلیق هعرض

 عرضه کنندگان و بورس کاال موظف است گزارش کامل مقادیر عرضه، معامالت و مشخصات :17ماده 

 های نظارتی ذیربط ارایه نماید.خریداران انواع محصوالت فوالدی را به صورت مستمر به وزارت صمت و سازمان
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های ، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاهایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگانسازمان حم :18 ماده

ارت مستمر بر روند تحویل و مصرف ها، موظف به نظنظارتی ذیربط براساس دسترسی ایجاد شده بر روی سامانه

های مختلف زنجیره و جلوگیری از عرضه مواد اولیه در زنجیره محصوالت فوالدی، قیمت محصوالت در بخش

 باشند.خارج از چارچوب این شیوه نامه می

وزارت صمت )سازمان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان( مکلف است نسبت به کنترل و نظارت بازار : 

 محصوالت نهایی )میلگرد، تیر آهن، کالف و لوله و پروفیل( اقدام نماید.

در بازار خارج از بورس  )غیر از مقاطع طویل( هرگونه فروش محصوالت خریداری شده از بورس کاال :19ماده 

نموده و در های نظارتی موظف هستند شرایط الزم جهت نظارت بر این بند را ایجاد کاال ممنوع بوده و سازمان

 د.نآنها را به مراجع قضایی معرفی نمای ،خریداران صورت تخلف
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 محصوالت فوالدی های پایهجدول پیوست: قیمت

 

 های پایهالف( قیمت

 ؛نرخ نیمابا تسعیر  CISمنطقه درصد قیمت  80 :قیمت پایه شمش -

 ؛با تسعیر نرخ نیما CISدرصد قیمت منطقه  80 :قیمت پایه اسلب -

 ؛با تسعیر نرخ نیما CISدرصد قیمت منطقه  80 :پایه میلگردقیمت  -

 درصد باالتر از قیمت پایه میلگرد؛ 7درصد و  4به ترتیب معادل  :Hتیرآهن  و Iقیمت پایه تیرآهن  -

 ؛با تسعیر نرخ نیما CISمنطقه درصد قیمت  80: قیمت پایه ورق گرم -

 ؛نرخ نیما با تسعیر CISقیمت منطقه درصد  80 :قیمت پایه ورق سرد -

 

های های پایه در عرضه، قیمتدر سه عرضه متوالی محصوالت عرضه شده %00در صورت عدم معامله ب( 

 یابد.کاهش می %0بعدی 

مورد بررسی توسط وزارت صمت در مواردی که قیمت پایه آن در دستورالعمل ذکر نشده است پیشنهادات ج( 

 گرفته و اتخاذ تصمیم خواهد شد.قرار 




