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 طرح توسعه و توليد پایدار زنجيره»اظهارنظر كارشناسي درباره: 

 )ویرایش اول( «های تنظيم بازارفوالد با رویکرد اصالح سياست

 

 

 

 

 
 

 

 چکيده

توان میهای ساختاری اين زنجیره روست. ازجمله چالشههای متعددی روبزنجیره فوالد ايران با چالش

ر زمینه اكتشافات ماندگی دهای توسعه صنعت فوالد، عقببه عدم توازن زنجیره، ابهام در تحقق برنامه

آهن و...(، ساختار مین آب، بنادر، راهأها )تمواد اولیه، فراهم نبودن زيرساختتأمین  معدنی و چالش

وری پايین، عدم توجه به بهرههای نادرست تنظیم بازار، سیاستهای انرژی، معیوب تعیین قیمت حامل

 های آماری و اطالعاتی جامع در زنجیره فوالد اشاره كرد.ارتقای فناوری و فقدان سامانه

طرح توسعه و تولید زنجیره فوالد برمبنای اصالح روندهای فعلی تنظیم بازار زنجیره فوالد تدوين 

وجود دارد كه ممکن است موجب مرتفع شدن  هايیآن ايرادشده است. در عین حال در برخی مواد 

توان به اين نکته اشاره نقاط قوت اين طرح می جملهازها و مشکالت زنجیره فوالد كشور نشود. چالش

های زنجیره ارزش فوالد توجه شده و برای حمايت و توسعه صادرات كرد كه در طرح حاضر به كلیه حلقه

نیاز تأمین  برتواند عالوهیح آنها میشنهادهايی ارائه شده است كه اجرای صحمحصوالت زنجیره فوالد پی

توان به اين طرح می هایايراد جملهازداخل كشور، موجب صادرات پايدار محصوالت زنجیره فوالد شود. 

ه الزام كلیه تولیدكنندگان زنجیره فوالد به عرضه محصوالت خود در بورس كاال اشاره كرد كه با توجه ب

ويژه تولیدكنندگان هواقعیات موجود، امکان عرضه محصوالت زنجیره فوالد توسط كلیه تولیدكنندگان ب

مواد اولیه هستند، امکانپذير تأمین  مدتحدهايی كه دارای قراردادهای بلندكوچك و متوسط و برخی وا

 رو خواهد شد.هنخواهد بود و بازار زنجیره فوالد كشور با چالش روب

، در صدد حل آنها بوده است و ی زنجيره فوالدهابا شناسایي برخي از آسيبطرح حاضر 

های مجلس با كليات این طرح موافق خصوص موفق بوده است، لذا مركز پژوهشتا حدی در این

ترین این رویکردها مهم .شوداست، ولي برخي رویکردهای این طرح نادرست ارزیابي مي

به ضرورت ثبات در صادرات در كنار تأمين پایدار نياز داخل، الزام  يتوجهبي :ست ازا عبارت

به عرضه محصوالت همه توليدكنندكان در بورس كاال و ایجاد كميته جدید برای سياستگذاری 

 در صنعت فوالد. 

اصالح اين رويکردها ضروری است و در صوت عدم اصالح مستعد ايجاد مشکالت جديد برای زنجیره 

 .شودمی اشاره متن گزارشاصالحی در  یجزئیات پیشنهادهابه  كه واهد بودفوالد كشور خ
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 مقدمه

حال حاضر چین های مهم صنعتی بودن كشورهاست. درتوسعه صنعت فوالد در دنیا يکی از شاخص

درصدی( فوالد جهان است و نقش  51 كننده )سهمدرصدی( و مصرف 53 ترين تولیدكننده )سهمبزرگ

ایران نيز در جایگاه دهمين توليدكننده بزرگ فوالد دنيا ای در بازار فوالد دنیا دارد. كنندهتعیین

ميليون تن فوالد توليد كرده و براساس  27 بيش از 1398 طوری كه در سالقرار گرفته است به

. ميليون تن خواهد رسيد 30 يش ازبه ب 1399 های انجام شده این ميزان در سالبينيپيش

ترين تولیدكننده آهن اسفنجی بر پايه دسترسی به منابع عظیم گازی در ايران نیز اين كشور را به بزرگ

جمهوری اسالمی ايران، ظرفیت تولید فوالد  1404 انداز افقگاز در دنیا تبديل كرده است. براساس چشم

طور متوسط تولید فوالد خام در ايران به 1398 تا 1392 میلیون تن برسد. از سال 55 كشور بايد به

های مختلف زنجیره فوالد های حلقهدرصدی همراه بوده است و با فعال شدن ظرفیت 9 سالیانه با رشد

نیاز داخلی، امکان صادرات محصوالت زنجیره فوالد به ساير كشورها نیز فراهم شده تأمین  برعالوه كشور،

میلیارد  4/9 میلیون تن و از نظر ارزشی 25كل صادرات زنجیره فوالد از نظر وزنی  1398است. در سال 

خود اختصاص داده است. درصد صادرات غیرنفتی كشور را به 12 دالر بوده است. زنجیره فوالد حدود

آهن، كنسانتره و گندله به مقصد چین و عمده صادرات فوالد و شايان ذكر است كه عمده صادرات سنگ

 الت فوالدی به كشورهای جنوب شرق آسیا، عراق و افغانستان انجام شده است. محصو

در  1398 دهد كه مصرف )ظاهری( فوالد در سالبررسي مصرف فوالد در ایران نشان مي

حالي است كه برآوردهای غيررسمي، ميزان مصرف واقعي ميليون تن بوده است. این در 16-15 بازه

های كالن اقتصادی كشور، با در نظر گرفتن شاخصدهد. ميليون تن نشان مي 14 تا 12 فوالد كشور را

ترين حالت میزان بینانهنیز در خوش 1399 شود در سالبینی میشرايط تحريم و شیوع ويروس كرونا، پیش

پایدار نياز داخلي، توجه به تأمين  بنابراین در عينخواهد بود.  1398 مصرف فوالد كشور مانند سال

 له صادرات یکي از الزامات توسعه متوازن زنجيره فوالد در كشور است. مقو

 

 شناسي اقدامات دولتهای صنعت فوالد و آسيبچالش

توان های ساختاری اين زنجیره میچالش جملهازروست. ههای متعددی روبزنجیره فوالد ايران با چالش

ماندگی در زمینه اكتشافات توسعه صنعت فوالد، عقبهای به عدم توازن زنجیره، ابهام در تحقق برنامه

آهن و...(، ساختار آب، بنادر، راهتأمین ها )مواد اولیه، فراهم نبودن زيرساختتأمین  معدنی و چالش

های به ارتقای فناوری و فقدان سامانه یتوجهبیوری پايین، های انرژی، بهرهمعیوب تعیین قیمت حامل

های ایجاد شده در براساس ظرفيتمثال  رایدر زنجیره فوالد اشاره كرد. ب آماری و اطالعاتی جامع
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تأمين  ، زنجيره فوالد كشور با چالش1404 های قابل تحقق در سالكشور و همچنين طرح

آهن رو خواهد شد كه ميزان كسری سنگهآهن، كنسانتره، گندله و آهن اسفنجي روبسنگ

همچنین برای دستیابی به اهداف  تر است.كنندهها نگرانمورد نياز زنجيره نسبت به سایر حلقه

 گذاری برای تکمیل زنجیره ومیلیارد يورو سرمايه 5/2 در زنجیره فوالد الزم است تا 1404 اندازچشم

ونقل، های مورد نیاز اعم از معادن، انرژی، حملگذاری برای تکمیل زيرساختمیلیارد يورو سرمايه 9/5

 بنادر و ... انجام شود. 

ط با توجه به شراي های زنجيره فوالد، تنظيم بازار فوالد كشور است.یکي دیگر از چالش

والد كشور ای برای تنظیم بازار فهای اخیر، دولت مداخالت گستردهتحريم و نوسانات نرخ ارز در سال

بازار و صدور  طور عمده از طريق ستاد تنظیمانجام داده است. مداخله دولت برای تنظیم بازار فوالد به

ه بهای تنظيم بازار دولت منفعتي مجموعه سياستهای مختلف بوده كه ها و دستورالعملبخشنامه

كنندگان نهایي كاالها )مردم( نرسانده است و موجب ایجاد رانت، فساد و رونق مصرف

ولت در بازار محصوالت زنجيره قيمتي د های مداخلهگری در بازار شده است. سياستواسطه

های داخلي و جهاني ایجاد شود فوالد موجب شده تا شکاف قيمتي قابل توجهي ميان قيمت

رشد  همراه كاهش ارزش ریال باعث شده تا جذابيت صادرات افزایش یابد.كه این مسئله به

ادرات سمت كنترل ص همراه كاهش عرضه داخلی، دولت را بهصادرات محصوالت مختلف زنجیره فوالد به

تاً برخالف عمد طوری كه اقدامات ذيل )كهو وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی و فلزی سوق داد. به

اند( برای كنترل هقوانین و مقررات جاری كشور هستند و با مصوبه ستاد تنظیم بازار قابلیت اجرا پیدا كرد

 ها و حفظ توازن زنجیره انجام شده است:قیمت

  گذاری محصوالت مختلف زنجیره ارزش فوالد برای عرضه در بورس كاال،قیمت 

  ًكاال به  بزرگ به عرضه ماهیانه شمش و محصوالت فوالدی در بورس الزام تولیدكنندگان عمدتا

 میزان مشخص،

  ر های مختلف برای صادرات واحدهايی كه سهم تعیین شده توسط دولت را دايجاد محدوديت

صورت هبتاكنون  1397 های زمانی مختلف از سالاند )اجرای اين بند در بازهدهبورس كاال عرضه نکر

 مستمر و منظم نبوده است(،

   ،ابطال معامالت بورس كاال 

  ،ممنوعیت صادرات توسط بازرگانان و محدود كردن صادرات صرفاً به تولیدكنندگان 

  ه.درصدی برای سنگ آهن، كنسانتره و گندل 25 وضع عوارض صادراتی 

 روكراسیوسوی ستاد تنظیم بازار موجب ايجاد بهای صادره ازو دستورالعمل هابخشنامهتعداد 

الساعه و غیركارشناسی، متعدد درتنظیم بازار زنجیره فوالد شده و تصمیمات خلق هایمو ابها پیچیده
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سوی شركت بورس شده ازرسی آمار و اطالعات ارائه رو كرده است. برهآينده اين صنعت را با مخاطراتی روب

تنها های صادره نهها و دستورالعملبخشنامهدهد كه كاال و گمرك جمهوری اسالمی ايران نشان می

هایي قيمت بلکه در برهه ،پایدار نياز زنجيره نشده استتأمين  موجب عرضه كاال در بازار داخلي و

 های جهاني نيز رسيده است.قيمت درصد 120 فوالد و محصوالت فوالدی به بيش از

 

 بررسي كليات طرح 

طرح توسعه و تولید زنجیره فوالد برمبنای اصالح روندهای فعلی تنظیم بازار زنجیره فوالد تدوين شده 

ها وجود دارد كه ممکن است موجب مرتفع شدن چالش هايیاست. در عین حال در برخی مواد آن ايراد

 و مشکالت زنجیره فوالد كشور نشود. 

های به كليه حلقهتوان به اين نکته اشاره كرد كه در طرح حاضر اين طرح می نقاط قوت جملهاز

و برای حمايت و توسعه صادرات محصوالت زنجیره فوالد پیشنهادهايی زنجيره ارزش فوالد توجه شده 

صادرات پایدار نیاز داخل كشور، موجب تأمین  برعالوهتواند رائه شده است كه اجرای صحیح آنها میا

 شود. محصوالت زنجيره فوالد 

الزام كليه توليدكنندگان زنجيره فوالد به عرضه توان به اين طرح می هایایراد جملهاز

كاال اشاره كرد كه با توجه به واقعیات موجود، عرضه محصوالت زنجیره فوالد  محصوالت خود در بورس

ويژه تولیدكنندگان كوچك و متوسط و برخی واحدهايی كه دارای هتوسط كلیه تولیدكنندگان ب

مواد اولیه هستند، امکانپذير نخواهد بود و بازار زنجیره فوالد كشور با چالش تأمین  قراردادهای بلندمدت

 رو خواهد شد.هروب

منوط كردن صادرات به عرضه در بورس كاال  برمبنيایده كلي این طرح رسد نظر میبه

پایدار نياز تأمين  تواند با اصالحاتي، ضمن توسعه صادرات محصوالت زنجيره فوالد، امکانمي

 وجود داخل كشور را نيز فراهم كند و نيازی به الزام كليه توليدكنندگان به عرضه در بورس كاال

های الکترونیکی وزارت صمت برای ساماندهی طرف تقاضا و جدی در سامانه هایبا توجه به ايرادندارد. 

بوده و محل ایجاد فساد و  «محوركارشناس»یاب كه سامانه بهيننظارت بر بازار، تکیه بر ظرفیت 

سازی یکپارچهبا  ، موجب حل مشکالت موجود نخواهد شد و الزم است تاانواع امضاهای طالیي است

كلیه اطالعات  «سامانه جامع تجارت»های الکترونيکي وزارت صمت در قالب كليه سامانه

كنندگان مواد اولیه در اين سامانه درج و مورد تولیدكنندگان، صادركنندگان، واردكنندگان و مصرف

های دولت، امکان ها به ساير سامانهبررسی و پايش مستمر قرار گیرد. همچنین اتصال اين سامانه

 كند.شده توسط متقاضیان را فراهم می آزمايی اطالعات اظهارراستی
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ا وضع يهای مربوط به حذف معافیت مالیاتی و جمله تبصرههای ذيل مواد اين طرح ازی تبصرهبرخ

 مادهعم از اای داشته و در ساير قوانین نامهعوارض صادراتی برای محصوالت زنجیره فوالد ماهیت آيین

ولید قانون رفع موانع ت (37) و ماده 1394 های مستقیم مصوبقانون اصالح قانون مالیات (141)

ربط برای وضع موردی اختیارات الزم به نهادهای ذی 1394 پذير و ارتقای نظام مالی كشور مصوبرقابت

تواند با هدف تنظیم های مالیاتی داده شده است و با توجه به شرايط بازار، دولت میعوارض و معافیت

 رض صادراتی را وضع يا لغو نمايد.ها و عوابازار انواع معافیت

 

 اظهارنظر تفصيلي درباره مواد طرح 

 دهد.اظهارنظر كارشناسی درباره مواد طرح توسعه و تولید زنجیره فوالد را نشان می 1 جدول
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 . اظهارنظر كارشناسي درباره مواد طرح توسعه و توليد زنجيره فوالد1جدول 

 نهایيپيشنهاد  اظهارنظر كارشناسي  متن ماده ماده

 (1) ماده

نی كار رفته در اين قانون دارای معاتعاريف و اصطالحات به

 مشروح زير است: 

 كلیه محصوالت زنجیره محصوالت زنجيره فوالد: (الف

آهن، و توزيع فوالد اعم از مواد اولیه معدنی )سنگتأمین 

گندله و آهن اسفنجی(، محصوالت میانی فوالد  كنسانتره،

ل )بیلت، بلوم و اسلب(، محصوالت نهايی اعم از مقاطع طوي

ع )مانند میلگرد، تیرآهن و نظاير آن( و مقاطع تخت )انوا

دار( و فوالدی اعم از ورق گرم، ورق سرد و پوشش رقو

 . محصوالت ثانويه حاصل از ورق شامل انواع لوله و پروفیل

 نون كمیته رصد و پايش بازار فوالد مطابق اين قا كميته: (ب

افزاری جامع سامانه نرم سامانه جامع تجارت: (پ

 (3) يند تجارت موضوع مادهاسازی و نظارت بر فريکپارچه

ق كاال قانون مبارزه با قاچا (6) و (5) نامه اجرايی موادآيین

  1392 و ارز مصوب سال

سامانه هماهنگ وزارت صنعت،  یاب:سامانه بهين (ت

 معدن و تجارت 

دار افزاری به شناسهسامانه نرم سامانه جامع انبارها: (ث

 كردن كلیه انبارها و مراكز نگهداری كاال و ثبت مشخصات

ای ، نوع و میزان كاالهای ورودی و خروجی در اجرمالك كاال

صوب قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز م (6) ماده «ث»بند 

  1392 سال

  «ب»پيشنهاد حذف بند 

ش ( طرح در گزار4مطالب بیان شده ذيل ماده )با توجه به 

 اينکه نظارت و رصد مستمر زنجیره فوالد، تعیینحاضر و 

ها در ايفای تعهدات عملکرد بنگاهقیمت پايه و بررسی 

تواند توسط معاونت تخصصی مربوطه در وزارت صنعت، می

معدن و تجارت انجام شود، ضرورتی به تشکیل كمیته رصد 

بند شود لذا پیشنهاد می ،و پايش بازار فوالد وجود ندارد

 حذف شود.  «ب»

 « ت»بند پيشنهاد حذف 

ماده « 1»تبصره پیشنهادهای مطرح شده ذيل  با توجه به

سازی تجمیع و يکپارچه ( درخصوص4( و ماده )2)

جام ، فرايندهای ان«سامانه جامع تجارت»فرايندها در قالب 

تواند در اين سامانه جامع ياب میشده در سامانه بهین

انجام شود. بنابراين ضرورتی به تعريف مجدد سامانه 

شود میياب در اين قانون وجود ندارد لذا پیشنهاد بهین

 حذف شود. « ت»بند 

 با اصالحات زير: موافق

 «ب»بند حذف 

 « ت»بند حذف 
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 (2) ماده

كلیه تولیدكنندگان محصوالت زنجیره فوالد )غیر از 

( 36)ماده  «ج»محصوالت لوله و پروفیل( با رعايت مفاد بند 

، برای 1395/11/10 قانون احکام دائمی كشور مصوب

فروش در بورس كاال فروش داخلی ملزم به عرضه و 

باشند. معامله محصوالت فوق در خارج از بورس كاال می

 ممنوع بوده و در حکم فروش خارج از شبکه مطابق با ماده

قانون تعزيرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص  (5)

 باشد. می 1367/12/23 مصلحت نظام مورخ

  (2) پيشنهاد حذف ماده

 «9» رخالف بنداستثنای مطرح شده در اين ماده ب اوالً

های كلی قانونگذاری ابالغی مقام معظم رهبری، سیاست

عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و »بر مبنی

 است. «االمکان پرهیز از استثناهای قانونیحتی

د به الزام كلیه تولیدكنندگان محصوالت زنجیره فوال ثانياً

ا داليل زير قابلیت اجرعرضه محصول خود در بورس كاال به

 ندارد و موجب ايجاد چالش در زنجیره فوالد خواهد شد: 

تولیدكنندگان كوچك و متوسط زنجیره فوالد، شرايط . 1

عمومی، تضامین و نقدينگی الزم برای پذيرش در بورس 

نندگان اينکه بازارهای تولیدكدلیل بهرا ندارند. همچنین كاال 

ای است، محلی و منطقه كوچك و متوسط بازارهای محدود

الزام اين تولیدكنندگان به عرضه محصوالت خود در بورس 

 هایهای جدی در برخی زنجیرهكاال موجب ايجاد چالش

 ها خواهد شد. در استانويژه بهتأمین 

 های نخست زنجیره مانند سنگ آهن، كنسانترهدر حلقه. 2

وجود تنوع در مشخصات فنی محصوالت و دلیل بهو گندله، 

اولیه كنندگان مواد مینأتبلندمدت میان  قراردادهای عمدتاً

و تولیدكنندگان آهن اسفنجی يا فوالد، الزام به عرضه در 

مواد اولیه برای تأمین  هم خوردن روندبورس كاال موجب به

واحدهای زنجیره فوالد خواهد شد و ممکن است تعداد زيادی 

مواد تأمین  دی دراز واحدهای زنجیره فوالد با مشکالت ج

شوند و يا امکان دسترسی به مواد اولیه با رو روبهاولیه خود 

 حذف
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 نهایيپيشنهاد  اظهارنظر كارشناسي  متن ماده ماده

 نظر خود را نداشته باشند. ی موردمشخصات فن

پايش و نظارت بر عرضه كلیه محصوالت زنجیره فوالد . 3

در بورس كاال و ممنوع بودن خريد و فروش محصوالت در 

تی و های نظارخارج از بورس، نیازمند وجود سیستم

های مد است. براساس تجارب سالاتعزيراتی گسترده و كار

ی برخوردهای تعزيراتی و قضايی با واحدهای تولید گذشته،

ز امکانپذير نبوده و پايش و رصد زنجیره برای جلوگیری ا

 فروش در خارج از بورس كاال قابلیت اجرا نخواهد داشت.

 اين بند اجرای همچنین با توجه به وجود برخی استثناها،

 خواهد شد. رو روبهدر عمل با شکست 

این طرح به نوعي در پيشنهاد اصالحي  (2) مادهمفاد 

 خصوصلحاظ شده است و اهداف آن را در (3) ماده

كند. بنابراین ميتأمين  پایدار نياز داخلتأمين 

 شود این ماده حذف شود.پيشنهاد مي

 تبصره

«1» 

فوالد، بورس كاال موظف در معامالت محصوالت زنجیره 

ياب و يا به واحدهای تولیدی دارای كد بهین است صرفاً

نماينده رسمی معرفی شده آن و براساس سهمیه مندرج در 

ياب اجازه ثبت سفارش و خريد بدهد. خريد سامانه بهین

 ست. امقاطع طويل از حکم اين تبصره مستثن

 «1» پيشنهاد حذف تبصره

خصوص سهمیه( اين تبصره )در جه به تکرار موضوعبا تو

گردد بیان می و داليلی كه ذيالً (5) ماده «2» در تبصره

 شود اين تبصره حذف شود. پیشنهاد می

« محوركارشناس»دلیل ياب بهدرحال حاضر سامانه بهین

های های دولت با چالشبودن و عدم اتصال به ساير سامانه

د در زنجیره روست و محل ايجاد رانت و فساهمتعددی روب

ها شده است و نیاز به اصالح دارد. فوالد و ساير حوزه

طوری كه اين سامانه بايد از طريق ادغام يا اتصال به به

 حذف
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 نهایيپيشنهاد  اظهارنظر كارشناسي  متن ماده ماده

آزمايی میزان های جامع وزارت صمت، امکان راستیسامانه

های تولید واقعی واحدها براساس مصارف انرژی و صورت

واحد تولیدی  مالی را داشته باشد تا سهمیه اعطا شده به

برای خريد از بورس كاال واقعی بوده و از ايجاد تقاضای 

 كاذب جلوگیری شود. 

« نماينده رسمی»همچنین ايجاد امکان اعطای سهمیه به 

گری خواهد شد سطهتولیدكنندگان محل فساد و رونق وا

اساس چه مالكی اين سهمیه تعیین و مشخص نیست بر

 خواهد شد.

ت ز بورس كاال نیز بايد توسط دولخريداران مقاطع طويل ا

د وشناسايی شوند و امکان رصد اين حلقه از زنجیره نیز وج

« 9»، با بند اشخاصشدن اين  اداشته باشد و مستثن

های كلی قانونگذاری ابالغی مقام معظم رهبری سیاست

عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و »بر مبنی

  مغايرت دارد. «قانونیاالمکان پرهیز از استثناهای حتی

ه تبصر

«2» 

فروشی بورس كاال موظف است امکان معامالت خرده

محصوالت فوالدی مقاطع طويل و محصوالت ثانويه حاصل 

نون االجرا شدن اين قاماه پس از الزم 3 از ورق را ظرف مدت

 فراهم نمايد. 

 با اصالحات جزئی موافق  (2) اصالح و تبدیل به ماده

عرضه همه بورس كاال موظف است امکان  ( ـ2) ماده

فروشی نیز معامالت خرده محصوالت زنجيره فوالد و

محصوالت فوالدی مقاطع طويل و محصوالت ثانويه حاصل از 

االجرا ماه پس از الزم 3 را ظرف مدت )لوله و پروفيل(ورق 

 شدن اين قانون فراهم نمايد. 
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 نهایيپيشنهاد  اظهارنظر كارشناسي  متن ماده ماده

 تبصره

«3» 

 ت زنجیره فوالد خريداری شده ازفروش مواد اولیه محصوال

زار دلیل اخالل در باباشد و متخلفین بهبورس كاال ممنوع می

 شوند. جهت رسیدگی به دستگاه قضايی معرفی می

  «3» پيشنهاد حذف تبصره

ز ابا توجه به اينکه میزان سهمیه اعطا شده به خريداران 

در اين واحدها  بورس كاال براساس تولید واقعی ثبت شده

ید در صورتی كه میزان تول سامانه جامع تجارت خواهد بود،

طور واحد از مقدار ثبت شده در سامانه كاهش يابد، به

اين  خودكار امکان خريد مواد اولیه نیز از بورس كاال برای

 واقع تنها واحدهايیاحد تولیدی وجود نخواهد داشت. درو

ه د داشت كامکان خريد مواد اولیه از بورس كاال را خواهن

به میزان خريداری شده از بورس كاال نسبت به تولید 

م سم كنند. با توجه به مکانیمحصول اقدا

ايجاد شده در اين طرح، نیازی به ذكر « گریتنظیمخود»

شود اين تبصره اين تبصره نیست. بنابراين پیشنهاد می

 حذف شود. 

در صورت اصرار بر متن هم واجد ابهام است و  ضمناً

صورت زير اصالح ب اين حکم بهتر است صدر آن بهتصوي

ل( يجز مقاطع طو: فروش محصوالت زنجیره فوالد )بشود

 خريداری شده .....

 حذف

 تبصره

«4» 

واحدهای كوچك زنجیره فوالد با تشخیص وزارت صنعت، 

نیاز تأمین  توانند با تشکیل تعاونیمعدن و تجارت می

تولیدكنندگان، معامالت بورسی خود را از طريق تعاونی 

 مزبور به انجام برسانند. 

  «4» پيشنهاد حذف تبصره

حال حاضر امکان قانونی تشکیل تعاونی برای واحدهای در

كوچك و متوسط وجود دارد و نیازی به آوردن اين تبصره 

های نیتوانند تعاونیست. واحدهای كوچك و متوسط می

يید وزارت صنعت، معدن و أی تشکیل داده و با تتوزيع

 د.  تجارت نسبت به انجام معامالت در بورس كاال اقدام كنن

 )عدم نیاز به قانونگذاری( حذف
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 نهایيپيشنهاد  اظهارنظر كارشناسي  متن ماده ماده

 (3) ماده

پس از عرضه  صادرات كلیه محصوالت زنجیره فوالد صرفاً

در بورس كاال يا نماينده هفتگی توسط تولیدكنندگان 

 مازاد عرضه ثبت شده در بورس كاالها و به میزان رسمی آن

 صورت ماهانه مجاز است. هب

  (3) پيشنهاد اصالح ماده

ريزی صادرات پايدار محصوالت زنجیره فوالد نیازمند برنامه

و بلندمدت توسط تولیدكنندگان است تا ضمن مدت میان

یابی ايجاد امکان انعقاد قراردادهای صادراتی، نسبت به دست

 ارهای موجود اقدام كنند. و حفظ باز به بازارهای جديد

و مدت میانريزی اين طرح، امکان برنامه (3) ماده

بلندمدت برای صادرات واحدهای تولیدی را سلب كرده 

زيرا تغییرات ناگهانی در بازار داخلی ممکن است  ،است

موجب افزايش تقاضا شده و بازارهای صادراتی 

های مقطعی تولیدكنندگان زنجیره را با چالش و شوك

ايدار پتأمین  كند، بنابراين با هدف صادرات پايدار ورو روبه

شود نیاز داخل به محصوالت زنجیره فوالد، پیشنهاد می

 اين طرح اصالح شود. (3) ماده

 پيشنهاد جایگزین

توسط هريك صادرات محصوالت زنجیره فوالد  ( ـ3) ماده

آنها در منوط به عرضه بخشي از توليد از تولیدكنندگان، 

، معدن و تجارت موظف وزارت صنعت بورس كاالست.

های زنجيره فوالد نسبت یك از حلقهاست برای هر

حداقل عرضه در بورس كاال به ازای هر تن صادرات را 

 اعالم كند.

كليه توليدكنندگاني كه قصد صادرات  ـ« 1» تبصره

محصول خود را دارند، موظف هستند برنامه صادرات 

)زمان و ميزان(  در بورس نامه عرضه)ميزان( و بر

محصول خود را براساس نسبت اعالم شده ازسوی 

 6های زماني وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازه

 ماهه اعالم كنند.

در صورت عدم عرضه توليدكننده در  ـ« 2» تبصره

بورس كاال مطابق برنامه اعالمي، صادرات وی تا انتهای 

  بود.ماهه ممنوع خواهد  6دوره 

 تبصره

«1» 

در صورت تخصیص صادرات به تولیدكننده به میزان مازاد 

ه بعرضه در بورس كاال، حداكثر زمان مجاز صادرات آن كاال 

 ماه خواهد بود.  6همان میزان، 
 «1» اصالح تبصره

 

 پيشنهاد جایگزین

مازاد عرضه نسبت به تقاضا در بورس  -« 3» تبصره

و  توليدكننده اضافه خواهد شدكاال به مجوز صادراتي 

 ماه معتبر خواهد بود. 6حداكثر تا 
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 تبصره

«2» 

های مستقیم و اصالحات قانون مالیات (141) حکم ماده

كدام از محصوالت شامل هیچ 1366 بعدی آن مصوب سال

 شود. زنجیره فوالد نمی

 به است الزم تبصره اين درخصوص گیریتصمیم منظوربه

 :شود توجه نکته چند

 حاضر، طرح (5) ماده و (3) ماده در شده طراحی سازوكار. 1

 هب را داخلی بازار در فوالد زنجیره مختلف محصوالت عرضه

 مالیاتی معافیت حذف لذا. كندمی تضمین مناسبی نحو

 نیاز تأمین دغدغه با فوالد، زنجیره محصوالت صادرات

 .ندارد ضرورتی داخلی،

 نظام اخیر، سال سه طی ارز نرخ شديد افزايش با. 2

 و شده اصالح صادرات سمت به تولیدكنندگان انگیزشی

 وضع لذا. است يافته افزايش شدتبه صادرات صرفه

 هدف با صادرات برای( درصد 100) كامل مالیاتی معافیت

 دفوال زنجیره محصوالت برای اينکه از اعم صادرات، تشويق

 .نیست موجه چندان كاالها، ساير يا شود وضع

 همچنین و اخیر هایسال در دولت بودجه شرايط به توجه با. 3

 كاهش بر مبنی باالدستی اسناد در دولت برای شده وضع تکالیف

 د،اقتصا در شفافیت افزايش همچنین و بودجه عملیاتی تراز كسری

 از يکی كلی، طوربه مالیاتی هایمعافیت كاهش و ساماندهی

 كاهش اصل لذا. است بوده اخیر هایسال مغفول هایضرورت

 .ستا ضروری امری فوالد، زنجیره در جمله از مالیاتی، هایمعافیت

 برایصادرات،  مالیاتی معافیتدر حال حاضر  كهآنجا  از. 4

 هایمعافیت كاهشو  ساماندهیبرقرار است، لذا  صنايعاز  بسیاری

 دارد. ترجیحو به صورت همزمان،  صنايعدر همه  مالیاتی

 

توجه به توضيحات ارائه شده، حذف یا ابقای  با

های مالياتي زنجيره فوالد در شرایط كنوني، معافيت

گذار بين بندی ذهني قانونبستگي به نوع اولویت

« توسعه صادرات»و « كاهش كسری بودجه دولت»

 دارد. 
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 تبصره

«3» 

درصد از متوسط قیمت  (% 50) دولت مکلف است تا پنجاه

آهن را به تشخیص وزارت صنعت، معدن جهانی هر تن سنگ

عنوان عوارض صادراتی در تمام زنجیره فوالد و تجارت به

 اعمال نمايد. 

 داليل زير حذف شود: شود اين تبصره بهپیشنهاد می

ی نظام پذير و ارتقاقانون رفع موانع تولید رقابت (37) طبق ماده

 به دولت اجازه داده شده است ،1394/02/01 وبمالی كشور مص

پايین افزوده ارزشبرای فراوری مواد خام و تبديل كاالهای با »تا 

های ع مشوقباال از انواافزوده ارزشداخلی و وارداتی به كاالهای با 

 وضع هرگونه عوارض بر صادرات»همچنین «. الزم استفاده كند

افزوده شارزای و مواد خام و كاالهای با كاالها و خدمات غیريارانه

دی برای پايین مازاد بر نیاز داخلی و يا فاقد توجیه فنی و اقتصا

 هفراوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی ب

«. تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع شده است

م و میزان عوارض بر ساير مواد خا»در اين قانون آمده است كه 

ید مواد پايین نبايد به كاهش يا توقف تولافزوده ارزشكاالهای با 

ريافتی دعوارض »و « پايین بینجامدافزوده ارزشخام يا كاالهای با 

شويق تپايین برای افزوده ارزشالهای با از صادرات مواد خام و كا

خام و  باالی مرتبط با همان موادافزوده ارزشصادرات كاالهای با 

های سنواتی منظور پايین در بودجهافزوده ارزشكاالی با 

ريخ از تا»همچنین اين قانون دولت را مکلف كرده است «. شودمی

ومی آن وضع و تصويب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابالغ عم

 «.ه نسبت به اخذ عوارض اقدام كندپس از حداقل سه ما

و حمايت « فروشیخام»بنابراين تمهیدات الزم برای جلوگیری از 

شده  باال در اين قانون ديدهافزوده ارزشاز تولید محصوالت با 

 تواند با ارزيابی شرايط نسبت به وضع موردیاست و دولت می

 عوارض صادراتی اقدام كند.

 حذف
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 نهایيپيشنهاد  اظهارنظر كارشناسي  متن ماده ماده

 (4) ماده

 به منظور رصد و پايش مداوم بازار محصوالت فوالدی:

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است كمیته رصد  (الف

و پايش بازار فوالد را متشکل از اعضای زير ظرف مدت 

 االجرا شدن اين قانون تشکیل دهد: ماه پس از الزميك

 وزير يا معاون مربوطه وزارت صنعت، معدن و تجارت. 1

 یس كمیته( ئرعنوان به)

 وزير يا معاون مربوطه وزارت امور اقتصادی و دارايی. 2

 االختیار دادستان كل كشور يا نماينده تام. 3

نماينده كمیسیون صنايع و معادن مجلس شورای اسالمی . 4

 ناظر عنوان به

 رئیس اتاق بازرگانی ايران. 5

 ( رأی حقمديرعامل شركت بورس كاالی ايران )بدون . 6

های های تخصصی و تشکلهايی از انجمننماينده. 7

 قانون بهبود مستمر فضای (3( و )2) اقتصادی موضوع مواد

 ( حق رأیوكار حسب مورد )بدون كسب

 وظايف كمیته رصد و پايش بازار فوالد شامل موارد زير (ب

 است: 

 بررسی مداوم بازار فوالد . 1

 ه مواد اولیتأمین  بازار جهتهای فعاالن بررسی درخواست. 2

 تعیین قیمت پايه محصوالت جهت معامله در بورس . 3

ها در ايفای تعهدات و بررسی عملکرد واحدها و شركت. 4

 بررسی تخلفات 
 

 و الحاق یك تبصره  (4) پيشنهاد اصالح ماده

اين  (3) و (2) با توجه به اصالحات انجام شده در مواد

 طرح، تعدادی از وظايف ذكر شده برای كمیته رصد و پايش

جه بالموضوع خواهد بود. لذا با تو (4) ماده «ب»بند ذيل 

، معدنی وزارت صمت به اينکه معاونت امور معادن و صنايع

معاونت تخصصی مرتبط با زنجیره فوالد است، پیشنهاد 

تعیین »، «رصد و پايش مستمر زنجیره»شود تا وظايف می

بررسی عملکرد و »و « قیمت پايه محصوالت زنجیره فوالد

« ها در ايفای تعهدات عرضه داخلی و صادراتتخلفات بنگاه

معدن و به معاونت تخصصی مرتبط در وزارت صنعت، 

 تجارت محول شود. 

های اين كمیته، از منظر حقوقی نیز با توجه به صالحیت

ن، كه جنبه اجرايی دارد، حضور افرادی خارج از وزرا در آ

 هشتمويکصدوسی وشصتم  توسط شورای نگهبان با اصول

 ضوابط رسمیت يافتنمغاير دانسته خواهد شد. ضمن اينکه 

نیست كه اين مورد گیری مشخص جلسه و معیار تصمیم

 توسط شورای نگهبان با ابهام مواجه خواهد شد.

 پيشنهاد جایگزین:

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تا نسبت به 

رصد و پایش مستمر زنجيره فوالد، تعيين قيمت پایه 

های صورت ضرایبي از قيمتمحصوالت زنجيره فوالد به

اال جهاني، تعيين حداقل ميزان عرضه در بورس ك

صورت ضرایبي از ميزان برنامه صادراتي اعالمي به

ها توسط توليدكننده و بررسي عملکرد و تخلفات بنگاه

 در ایفای تعهدات عرضه داخلي و صادرات اقدام نماید. 

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف  -«1» تبصره

ها و ها، دستورالعملنامهاست در تدوین كليه آیين

های مربوط به سایر تصميم ها و اتخاذبخشنامه

های تخصصي و از انجمن محصوالت زنجيره فوالد،

های اقتصادی مربوطه دعوت نموده و مطابق با تشکل

وكار كسبمحيط قانون بهبود مستمر  (3( و )2) مواد

 ، نظرات آنها را اخذ نماید.1390 مصوب

هرگونه تغيير سياست یا رویه الزم است  -«2» تبصره

ماه زودتر به اطالع توليدكنندگان حداقل سه 

 محصوالت زنجيره فوالد برسد.
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 نهایيپيشنهاد  اظهارنظر كارشناسي  متن ماده ماده

و  تأمین نامه فعالیت فعالین زنجیرهتنظیم و ابالغ شیوه. 5

 توزيع فوالد در سامانه جامع تجارت 

 های انرژی زنجیره فوالد بهلپیشنهاد اصالح قیمت حام. 6

 ربط دولت و مراجع ذی

 ون نظارت بر صادرات تولیدكنندگان مطابق احکام اين قان. 7

 ی های عرضه هفتگی و ماهیانه محصوالت فوالدتنظیم برنامه. 8

شرايط تولیدكنندگان حائز صالحیت جهت انعقاد  یاحصا. 9

چارچوب مواد اولیه در تأمین  قراردادهای بلندمدت،

  معامالت بورس كاال

 تبصره

االجرا شدن اين قانون، كمیته موظف است پس از الزم

صورت گزارش جامع بررسی و رصد زنجیره فوالد را به

ماهیانه به كمیسیون صنايع و معادن مجلس شورای اسالمی 

 ارائه نمايد.

 پيشنهاد اصالح تبصره

 حيپيشنهاد اصال

موظف است گزارش جامع  وزارت صنعت، معدن و تجارت

ون صورت ماهیانه به كمیسیبررسی و رصد زنجیره فوالد را به

 صنايع و معادن مجلس شورای اسالمی ارائه نمايد.

 (5) ماده

كنندگان فوالد مینأولیدكنندگان، صادركنندگان و تت

 خريد و فروش، واردات، صادرات و مکلفند اطالعات تولید،

مصرف كاالهای تولیدی را در سامانه جامع تجارت ثبت و 

 ضبط نمايند. 

  (5) پيشنهاد اصالح ماده

 (5) های مادهبا توجه به اينکه موارد ذكر شده در تبصره

( 5) مادهشود ر شده است، پیشنهاد میدر چند نوبت تکرا

 شرح مندرج در ستون بعدی اصالح گردد. به

 اصالحي پيشنهاد 

تولیدكنندگان، واردكنندگان، صادركنندگان و كليه 

محصوالت زنجيره فوالد و متوليان كنندگان مینأت

انبارها اعم از واحدهای مستقر در مناطق آزاد، مناطق 

ویژه اقتصادی و سرزمين اصلي مکلف هستند حسب 

اطالعات تولید، خريد و فروش، واردات، صادرات، مورد 

های نگهداری كاال، موجودی اوليه كاالها اطالعات مکان

ه در سامان در انبارها و ورود و خروج كاال به انبارها را

 جامع تجارت ثبت نمايند. 
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 نهایيپيشنهاد  اظهارنظر كارشناسي  متن ماده ماده

 تبصره

«1 » 

در صورت عدم ثبت كامل اطالعات موضوع اين ماده در 

، فارش واردات اقالم مورد نیازسامانه جامع تجارت، ثبت س

ونقل و خريد محصوالت زنجیره فوالد در بورس كاال، حمل

 باشد.صادرات آن، مجاز نمی

 پيشنهاد اصالحي  (5) ماده «1» پیشنهاد اصالح تبصره

در صورت عدم ثبت كامل اطالعات موضوع اين  -«1» تبصره

ونقل و حمل خرید، فروش،ماده در سامانه جامع تجارت، 

  باشد.میهای مذكور در حکم كاالی قاچاق گهداری كاالن

 تبصره 

«2» 

سهمیه خريد مواد اولیه برای واحدهای تولیدی و سهمیه 

خريد محصوالت نهايی برای واحدهای تجاری متناسب با 

 مقادير اطالعات ثبت شده آن واحد در سامانه جامع تجارت

 گردد. توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می

 

 موافق

 تبصره

«3» 

فوالد و  كنندگانمینأتولیدكنندگان، صادركنندگان و ت

عات متولیان انبارهای كاالهای اين قانون، ملزم به ثبت اطال

بت های نگهداری كاال، اظهار موجودی اولیه كاالها و ثمکان

 ورود و خروج كاال در سامانه جامع انبارها هستند. 

  «3» پیشنهاد حذف تبصره

 (5) هاين تبصره در صدر ماده شده، توجه به پیشنهاد ارائبا 

 است.  ادغام شده
 حذف

 تبصره

«4» 

كنندگان فوالد مینأولیدكنندگان، صادركنندگان و تت

مستقر در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادی نیز مشمول 

ه باشند و مکلف به ثبت اطالعات خود در ساماناين ماده می

 باشند. جامع تجارت می

  «4» پیشنهاد حذف تبصره

 ادغام شده است. (5) اين تبصره در صدر ماده
 حذف

 تبصره

«5» 

د با درج شماره سن حمل كلیه محصوالت زنجیره فوالد صرفاً

 فروش سامانه جامع تجارت در بارنامه مجاز است. 

 
 موافق

ه تبصر

«6» 

 عدم رعايت مفاد اين ماده، مشمول ضمانت اجرای تبصره

 سال قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب (18) ماده «4»

 شود. و اصالحات بعدی آن می 1392

 

 موافق
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 گيریو نتيجه بندیجمع

های ارزش در صنعت كشور است و جايگاه ايران در تولید فوالد در ترين زنجیرهزنجیره فوالد يکی از مهم

های نادرست، مشکالت قابل های گذشته سیاستگذاریالمللی نیز حائز اهمیت است. در سالبین حوزه

های مختلف عدم توازن در توسعه بخش توجهی را برای اين صنعت ايجاد كرده است كه اهم آنها عبارتند از:

های انرژی، مت حاملهای توسعه صنعت فوالد، ساختار معیوب تعیین قیزنجیره ارزش، ابهام در تحقق برنامه

 تر از همه عدم تنظیم بازار فوالد در كشور.های آماری و اطالعاتی جامع و مهمفقدان سامانه

خصوص صدد حل آنها بوده است و تا حدی در اين، درهاطرح حاضر با شناسايی برخی از آين آسیب

ولي برخي  های مجلس با كليات این طرح موافق است،مركز پژوهشموفق بوده است، لذا 

ست از ا عبارت ی نادرستترين اين رويکردهامهمشود، رویکردهای این طرح نادرست ارزیابي مي

م به عرضه محصوالت همه به ضرورت ثبات در صادرات در كنار تأمین پايدار نیاز داخل، الزا یتوجهبی

 صنعت فوالد. ان در بورس كاال و ايجاد كمیته جديد برای سیاستگذاری در گتولیدكنند

اصالح این رویکردها ضروری است و در صوت عدم اصالح مستعد ایجاد مشکالت جدید 

 د.شاشاره  متن جدولاصالحی در  یجزئیات پیشنهادها كه برای زنجيره فوالد كشور خواهد بود
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طرح توسعه و تولید پايدار زنجیره فوالد با »اظهارنظر كارشناسی درباره: عنوان گزارش: 

 )ويرايش اول( «های تنظیم بازاررويکرد اصالح سیاست

 

 

 

 مطالعات اقتصادی، مطالعات انرژی، صنعت و معدن تر:انام دف

 طباسیدمهدی بنیبابك بهادری،  :كنندگانتهيه و تدوین

 ،آبادی، میالد بیگی، محمدامین صلواتیان، حسین هرورانیسیدمهدی حسینی دولتهمکاران: 

 حقوقی(مطالعات محمد برزگرخسروی )دفتر 

 سیدعلی روحانی موسی شهبازی غیاثی، ناظران علمي:
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 فوالد . 1
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 وزارت صنعت، معدن و تجارت. 3

 تنظیم بازار. 4

 صادرات غیرنفتی. 5
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