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 :عنوان پیش از دستور جلسه

کار وزدایی و تسهیل کسبمصوبه اخیر هیات مقرراتدرخصوص اجرای و هم افزایی همه دستگاههای ذیربط ایجاد وحدت نظر 

ارت کتولیدی و و پروانه کسب  صدور مجوز توسعه و نوسازی برای واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری"مبنی بر 

و برابر تا حداکثر د کیلومتری استان تهران 120شعاع مستقر در  شناسایی مستقر در داخل و خارج شهرکها و نواحی صنعتی

 "مربوطه بالمانع است.در عرصه و اعیان موجود با رعایت ضوابط زیست محیطی  ظرفیت موجود در زنجیره تولید

 :دکتر انوشیروان محسنی بندپیجناب آقای 

کار طی وها در حوزه کسبگشایشبرخی استاندار محترم تهران ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری؛ با اشاره به 

 ، بیان داشتند:یر و پایانی از عمر دولت دوازدهمهای اخماه

شعاع    ی      پیش رو              یکی از موانع - صنایع جدید در  ستقرار  سعه، منع ا شد تا  120                                      تو ستان تهران بود که باعث می                                             کیلومتری ا

سودگی و       شاهد ستان           فر صنایع ا شیم                             عدم راندمان باالی  ستا         . در این      با ساس        را شد و برا سی انجام  شنا سال کار کار                                       دو 

                                                                                                     نظرات کارشناسی محیط زیست منجر به انعقاد تفاهم نامه ای بین سازمان محیط زیست کشور و وزارت صنعت، معدن و 

شد  شد که تدابیری را اتخاذ کن  و          تجارت  شنهاد  ساس آن به هیات دولت پی صنایعی که در    د                                                        برا سازی  سعه و نو                                   تا در تو

ستقرار دارند این محدودیت بردا          شهرک های صنفی ا شود                                                   صنعتی و واحدهای  شد                  . نهایتاً منجر به        شته  صوبه و قانون                   م

صنایعی که دارای پروانه بهره برداری هستند برای توسعه   "  که             تکنولوژی             با بکارگیری                       نوسازی در زنجیره تولید    و                                                           تمامی 

 . "    دهند        افزایش          می توانند        خود را                 دو برابر ظرفیت          حداکثر تا       نوین

 سککاله مواجه 10اندازی این ناحیه صککنعتی که با وقفه همچنین مشکککالت مربوب به شککهرک صککنعتی پوشککاک و عدم راه -

 شده بود، برطرف شده و به زودی اجرایی خواهد شد.  

به بحث گذاشته خواهد  21طی هفته آینده در کمیسیون ماده  نیز هکتار زمین است 760که  موضوع شهرک صنعتی مالرد -

 شد تا مشکالت این ناحیه صنعتی نیز برطرف شود.

این اقدامات با همکاری بخش خصوصی و فعالین  :رئیس محترم شورای گفتگوی استان در اپایان سخنان خود، گفتند -

  در استان هستیم. نرخ بیکاری ه است که فصل به فصل شاهد کاهششرایطی را برای استان فراهم کرد ؛اقتصادی



 

 

 :خوانساریمهندس جناب آقای 

در واکسیناسیون و  با هدف تسریع خصوصیطرح اتاق تهران و بخشی از گزارش با ارائه م اتاق بازرگانی تهرانمحتررئیس  -

 چنین بیان نمودند:با کارشکنی از سوی وزارت بهداشت مواجه شد،  کهقطع اپیدمی کرونا در کشور 

ها، امکان واردات واکسن کرونا اعالم کرد که به دلیل تحریم طی آذرماه سال گذشته و پس از آنکه دولت و وزارت بهداشت -

های عضو اتاق بازرگانی تهران آمادگی خود را برای واردات و تامین واکسن موردنیاز کشور و تحویل وجود ندارد، شرکت

 آن به وزارت بهداشت اعالم کردند اما از سوی دولت مجوزی برای واردات داده نشد.

میلیون  6برای واردات  اتاق تهرانخصوصی عضو های بخشماه امسال بار دیگر شرکتست فروردینطی هفته نخمجدداً  -

که  ندکردآمادگی میلیون دوز واکسن اسپوتنیک بود اعالم  3میلیون دوز واکسن آسترازنیکا و  3دوز واکسن کرونا که شامل 

ماند و این فرصت نیز برای واکسیناسیون کارگران های ارسال شده به وزارت بهداشت بدون پاسخ این بار نیز، درخواست

میلیون دوز واکسن  6بنا بر طرح اتاق تهران، واردات البته و کارکنان واحدهای صنعتی و تولیدی در کشور از دست رفت. 

ای برای واکسیناسیون هزینهها و مدیران صاحبان مشاغل، کارخانه و طبق این طرح مقررشده بود کهه کرونا، با ارز نیمایی بود

اشت بهد وزارت سنگین و کند بوروکراسی امابه کارگران تحمیل نکنند و هزینه آن توسط خود کارفرمایان پرداخت شود. 

  .تراشی اجرای این طرح را متوقف کردندهای تابعه با مانعو سازمان

ای از سوی اتاق تهران ماه امسال طی نامهردینفرو 15 در دبیر محترم شورای گفتگوی استان در ادامه سخنان خود افزودند: -

میلیون دوز واکسن  6خصوصی برای واردات های وزارت بهداشت، بار دیگر آمادگی بخشرغم مخالفتجمهور، بهبه رئیس

تواند اقدام به واردات واکسن خصوصی میجمهور به طور رسمی اعالم کرد که بخشکرونا اعالم شد که سرانجام، رئیس

ا کند و این در حالی بود که وزیر بهداشت طی همان دوره، در نشست ستاد استانی کرونا در کرمانشاه، بر مواضع خود کرون

جمهور وزارت تاکیدهای رئیسدر نهایت با  خصوصی را رد کرد.پافشاری کرد و مجوز برای واردات واکسن توسط بخش

خصوصی صادر آنکه مجوز واردات واکسن کرونا توسط بخشپس از  موضع گیری دست بردارد و مجبورشد تا ازبهداشت 

پروفرما را برای تایید وزارت بهداشت، ارسال کردند که با معطلی از سوی این  3های فعال عضو اتاق تهران شد، شرکت

روفرمای روز از ارسال پ 45های متعدد، پس از نزدیک به نگاریو نامه و سرانجام پس از پیگیری ندوزارتخانه مواجه شد



 

 

 6دوم به وزارت بهداشت، نامه تاییدیه به دست شرکت متقاضی رسید که البته بسیار دیر بود چرا که در آن هنگام، محموله 

سوزی و معطلی میلیون دوز واکسن که شرکت ایرانی برای خرید آن با طرف خارجی به توافق رسیده بود، به دلیل فرصت

 بهداشت، به فروش رفت.طوالنی تایید پروفرما از سوی وزارت 

وی وضع موجود تهران با بیان اینکه وزارت بهداشت و شخص اول این وزارتخانه، باید پاسخگبازرگانی اتاق  ریاست محترم -

دهد، در حالی که از سال گذشته : تزریق هر دو دوز واکسن کرونا، جان یک شهروند ایرانی را نجات میاظهار داشتند باشد،

ز شدید کشورها به واکسن، ود را برای واردات واکسن اعالم کرده بود و امروز، با توجه به نیاخصوصی آمادگی خبخش

 پذیر است.تامین آن از هر نوع به سختی امکان

مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع  6و چالشهای فعالین توزیع فوالد موضوع بند دستور جلسه با موضوع: طرح مشکالت  4بند 

 )پیوست( تولید استان

 : دکتر عیدیانجناب آقای 

در رابطه  قائم مقام محترم دبیر شورای گفتگوی استان تهران با اشاره به جداول آماری در پوشه اعضاء )پیوست(، مقدمه ای -

  :به شرح زیر ارائه نمودندبا دستور جلسه 

حاکی  ظاهری محصوالت فوالدی آنچه از آمار مستخرجه مشهود است میزان تولید داخلی، صادرات و واردات و مصرف -

از توانائی تأمین نیازهای داخلی و صادرات مقادیر قابل اعتنای فوالد میانی، میلگرد، ورق و سایر محصوالت فوالدی است 

 1400میلیون و هشتصدو چهل و چهار هزار تن از این ظرفیت تولید صادر می شود و در سال  9ضمن اینکه در حدود 

 اشته ایم.افزایش ویژه ای هم د

از آنجا که بهای فروش کارخانجات تولید فوالد بهای ترجیحی نیست بنابراین منفعتی برای دالالن و واسطه ها و غیره ندارد  -

به شرطی که قیمت ها به غیر سپرده نشود و با تأمین نکردن نیاز بخش تولید موجبات تحریک بازار غیر رسمی را فراهم 

دالری به آن تعلق می گیرد که در مقایسه با قیمت خارجی  16وسط اشخاص هزینه حمل درصورت صادرات مازاد ت نکنند.

 فوالد متضرر می شود.



 

 

؛ دمصرف کننده قرار بگیراما شرایطی در بازار ایجاد شده تا این کاالیی که باید برای تولید و مصرف توزیع شود و در اختیار  -

و سپس یک دور هم در بورس و درآخر دست دالالن قرار می گیرد فوالد می چرخد  اقماری ییک دور در شرکت هاابتدا 

  تولیدکنندگان واقعی نیازشان را باید از بازار با قیمت های گران تأمین کنند.و درنتیجه فضایی در کشور ایجاد می شود که 

محترم صمت نیز ثبت  نظام اطالعاتی کامل بخش تولید اعم از حقیقی و حقوقی؛ فعال و غیرفعال در سامانه جامع وزارت -

و ضبط است و نیاز هر واحد تولیدی هم براساس تولیدات ثبت شده در سامانه و هم برنامه سالیانه معلوم است. لذا توزیع 

بصورت اتوماتیک از طریق کارخانجات  رای سامانه از صفر تا صد می توانو تأمین نیاز بخش تولید را با تهیه یک برنامه ب

روزه این نیاز به انبار  15و بده بستان های مالی هم قبالً از طریق سامانه صورت پذیرد و هرماهه یا هر  به محل تولید ارسال

کارخانجات شارژ شود و در پایان هر سال حسابرس رسمی شرکت و تیم نظارتی وزارتخانه می توانند نیازها و کمبودها و 

 را اصالح نمایند. را بررسی و برنامه تدوین سامانه برنامه آینده آن تولید

قائم مقام محترم دبیر شورای گفتگو در پایان سخنان خود افزودند: باید راهکاری پیدا کرد تا مشکالتی که در بخش توزیع  -

در جامعه وجود دارد همچنانکه در نهاده های دامی، مواد پتروشیمی و ... نیز وجود دارد، برطرف شده و بتوان به تولیدکننده 

مصرف کننده می رسد و ضرر حاصل از تأمین مواد اولیه به قیمت گران زیرا در نهایت کاالی تولیدی به دست  کردکمک 

 متوجه مصرف کننده می شود.

 : دکتر حشمت اله عسگریجناب آقای 

وص معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با اشاره به مراجعات مکرر تولیدکنندگان صنایع فلزی درخص -

 توزیع و تأمین ورق موردنیاز خود، بیان داشتند:

مراجعات و گالیه های حوزه صنایع فلزی درخصوص تأمین ورق بسیار زیاد است و تناسبی بین ظرفیت تولید و تأمین  -

 شرایط را دشوار کرده است. مراجعین اعالم می دارند که بصورت آزاد نیازشان را  چندگانگی توزیع ورق وجود ندارد.

توانند تهیه کنند. بنابراین باید ورق بازار آزاد از جائی تأمین شود. انتظار ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت اینست  می

 که با شفاف سازی در توزیع کمک کنند تا نیاز بخش صنعت درخصوص ورق حل شود. 

 



 

 

 

 : مهندس حاجی پور جناب آقای

صنایع  وفرمول وزارت صمت برای تامین نیاز واحدها  اشاره به معاون محترم کسب و کار اتاق بازرگانی تهران ضمن -

 دند:شرح زیر ارائه نمو گزارشی را بهدستی به ورق گرم از طریق بورس پایین

  عمدتاً بحث در مورد توزیع ورق های گرم است که هم در نورد گرم و هم در نورد سرد مورد مصرف می باشد. -

ورق  و عمدهشرکت تولید  4الی  3% بقیه توسط  30% عمده ورق تولیدی کشور توسط فوالد مبارکه و  70در گذشته  -

  .عرضه می شدتولیدی کشور در کانال بورس و درصدی هم در معامالت مچینگ 

ساس قیمت در کانال یین دستی بود و براادر بخش مچینگ، عمالً فوالد مبارکه خود تعیین کننده سهمیه برای شرکت های پ -

این فرمول از نظر تأمین ورق مورد نیاز صنایع پایین دستی مورد تایید بود و صنایع  به این شرکتها تحویل می دادند.بورس 

مذکور با خیال راحت از تأمین ورق مورد نیاز خود بودند ولی ایراد عمده در عدم شفافیت مچینگ بود زیرا مشخص نبود 

فت می شود و در کجا مصرف می شود و سیستم نظارتی هم وجود نداشت ضمن اینکه میزان که توسط چه شخصی دریا

 تولید کمتر از میزان مصرف می باشد.

 ورود کند، لذا  لحاظ تنظیم بازار داخلی الزم بوداز آنجا که دولت همواره عالقمند به دخالت در نظام توزیع است به  -

 و سهمیه هاهمان زمان سامانه بهین یاب فعال  ل بورس عرضه کرد و ازابتدا مچینگ را حذف و کل ورق را به کانا

متقبل  به جهت ساماندهی طرف تقاضای ورقمسئولیتی را در وزارت صمت جناب آقای دکتر صادقی نیارکی  مشخص شد.

 جا می رودعملیاتی شد و هدفگذاری بر مبنای پاسخ به همان سؤاالت چه کسی دریافت می کند، ک 1399که در سال  شدند

  دستی به ورق گرم از طریق بورسوزارت صمت برای تامین نیاز واحدها و صنایع پایینقرار گرفت و فرمولی در 

 تدوین شد. 

بر اساس این فرمول که تیرماه سال گذشته و طی دستورالعملی از سوی معاونت امور صنایع وزارت صمت ابالغ شد، سهمیه  -

از شرکت فوالد مبارکه، تعیین  (98و  97گذشته )سالهای  طی دوسالورق خرید  % 70مبنایرق برای واحدهای تولیدی بر و

بر اساس این دستورالعمل، سهمیه ورق فوالدی برای واحدهای جدیدالتاسیس و واحدهای راکد و واحدهایی همچنین  شد.



 

 

شرکت هایی که سابقه دریافت و  .دیدگردرصد ظرفیت این واحدها تعیین  30اند نیز، به میزان که طرح توسعه اجرا کرده

به کم شدن سهمیه خود اعتراض  خود را دریافت کردند ولی تعدادی همخرید داشتند موافق این دستورالعمل بوده و سهمیه 

کردند بنابراین دستورالعمل دیگری ابالغ شد که براساس آن شرکتهایی که معترض هستند جهت بررسی به وزارتخانه 

واقع مبنای محاسبات برروی صورتهای مالی حساب شده و پرداخت های مالیاتی و از این قبیل گذاشته  مراجعه کنند؛ در

طبیق خود تشد. البته بسیاری از شرکتها اسناد خود را ارائه دادند و سهمیه هایشان اصالح شد و بخشی هم به دلیل عدم 

 رکتها عمالً از اینجا شروع شد.اظهاری با واقعیت مراجعه نکردند بنابراین اعتراضات بخشی از ش

معنا دار از سیستم استخراج شد و  انحرافاتفاق مهم شد؛ ابتدا اینکه سهمیه ها مشخص شد و  نهایتا  2این اقدام منجر به  -

میلیون تنی که مشخص نبود و عمالً وارد بازار  4میلیون تن گردید و  6میلیون تن ورقی که عرضه می شد تبدیل به  10

 د. بازار سیاهی که مورد مصرفش در صنایع لوازم خانگی، خودرو و قطعات خودرو بود.سیاه می ش

 معاون محترم کسب و کار اتاق تهران در پایان سخنان خود با اشاره به راهکارهای پیشنهادی اتاق بازرگانی تهران، گفتند: -

مین أان تمامی متقاضیان این محصول را به تتوکمبود تولید ورق فوالدی در کشور، حاکم است از این رو نمیمی دانیم که  -

مین ورق سرد است که واحدهای تولیدی در لوازم خانگی أگلوگاه اصلی در این حوزه، ت ضمن اینکهاز بورس سوق داد، 

پیشنهاد  از سوی اتاق بازرگانی تهرانفرمولی  رفع مشکالت این بخشبرای سازان خودرو به شدت به آن نیاز دارند. و قطعه

درصد ورق فوالدی در بورس و مابقی نیز در مچینگ و با نظارت دولت و وزارت  50تا  40براساس این فرمول،  که شده

های فوالدی که کوچکتر از فوالد مبارکه هستند و در حال حاضر نیز صمت عرضه شود. همچنین سه کارخانه تولیدی ورق

ارای مشکالت حقوقی و قضائی و مالی هستند و باید تدبیری و بعضاً د درصد ظرفیت تولیدی مشغول به کار هستند 30با 

 مین ورقأامکان ت تا، وارد چرخه تولید شوند در سطح عالی کشور برای آنها اندیشیده شودتا بتوانند با حداکثر ظرفیت تولید

 .دستی فراهم شودنیاز صنایع پایینمورد 

 :وحید یعقوبیجناب آقای  

تولیدکنندگان فوالد ایران با تشکر از اقدامات جناب آقای دکتر صادقی نیارکی از ارزشمند بودن انجمن  مدیر اجرایی محترم -

 طرح نام بردند و گفتند:



 

 

بقیه توسط کسانی  %40از میزان صادرات ورق فوالدی از سوی تولیدکنندگان ورق صادرشده و  %6فقط  1398در سال  -

گرفته می شد پس الزم است که اتاق  انحرافاین  جلوید. لذا بایدصورت گرفته که سهمیه گرفته شده را صادر کرده ان

 بازرگانی از این طرح حمایت کند و اگر مشکلی دارد سعی شود تا به کمک هم برطرف کنیم.

ین لحاظ ااز سوی دیگر گلوگاه کشور در حوزه ورق سرد بوده که در لوازم خانگی و خودرو مورد مصرف می باشد و از  -

 .داریم بطوریکه قیمت ورق سرد گاهاً از قیمت محصول بعدی یعنی ورق گالوانیزه باالتر استبه شدت کمبود 

ایشان در ادامه با اشاره به مصوبه کمیته تخصصی فوالد در مورد عرضه ورق گرم، بیان داشتند: در کمیته تخصصی فوالد؛  -

به وزارتخانه ذیربط پیشنهاد داده شد ولی عرضه اختصاصی ورق گرم برای تولیدکننده های ورق سرد به تصویب رسید و 

میلیون تن ظرفیت تولید ورق گرم داریم که فقط  12مشخص نیست که به چه دلیل اجرایی نمی شود. شایان ذکر است که 

میلیون تن ظرفیت خالی داریم  2میلیون تن ظرفیت خالی داریم و در حلقه ورق سرد نیز  3میلیون تن آن کار می کند و  9

درصد ظرفیت کار می کنند. پس باید ظرفیت بالاستفاده ورق گرم را فعال کنیم و با عرضه  50-40خانجات با که کار

که الزم است در این  میلیون تن ظرفیت خالی را فعال نماییم. 2اختصاصی ورق گرم به کارخانجات تولیدی ورق سرد این 

   مورد فکر جدی تری صورت بگیرد.

 :جناب آقای محمدرضا جباری

ضمن درخواست خروج عرضه ورق فوالدی از بورس کاال،  رئیس محترم سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی -

 گفتند:

یکی از راهکارهای برون رفت از مشکالت عرضه ورق فوالدی خروج عرضه ورق فوالدی از بورس کاال و قیمت گذاری  -

همچنانکه  مایت و خود فوالد مبارکه می باشدتوسط سازمان ح بر اساس قیمت تمام شده و حسابرسی شده با سود معقول

قبالً نیز همینگونه بود. بورس کاال با تقاضای کاذب باعث باال رفتن قیمت ها شده تاجایی که منتهی به نابودکردن صنایع 

زرگانی، اتاق تعاون، بیشتر به تاالر مزایده شبیه است. هیأت مدیره بورس باید از اتاق با پایین دستی خواهدشد در واقع

سازمان حمایت، سندیکا ها و انجمن های مصرف کننده ذیربط و وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل بشود درحالیکه اینگونه 

 نیست بلکه اعضاء هیأت مدیره از تولیدکنندگان فوالد باالدستی هستند ضمن اینکه آمار خریداران شفاف نیست. 



 

 

 :یمهدی صادقی نیارکجناب آقای دکتر 

والدی در ، به تحلیل وضعیت تقاضا و خرید انواع ورق فبه شرح زیر گزارشی امور صنایع وزارت صمت طیمحترم معاون  -

 ند و بیان داشتند:کشور پرداخت

مسئله امروز  است. رشد همراه بوده %1/8با  1399براساس گزارش بانک مرکزی وضعیت تولیدات صنعتی کشور در سال  -

 بنگاهها نیست بلکه مشکل در تأمین مواد اولیه داخلی و وارداتی برای واحدهای تولیدی صنعتی است.تولید رکود و تعطیلی 

در حوزه مصرف ورق نیز همین اتفاق افتاده چنانکه در سال گذشته در تولید خودروی داخلی و لوازم خانگی نیز نسبت به 

رشد  %40ماهه سالجاری نیز  3بوده ایم و همچنین در رشد تولید روبرو  %86با  97رشد و نسبت به سال  %20با 1396سال 

 .هستیمرا شاهد تولید 

و بیشترین هجمه برای ورق تولید داخلی است در مقابل تمایل برای واردات  در حوزه ورق مصرف کشور افزایش پیدا کرده -

 ضمن اینکه ،بوده ایم صدور جواز تأسیسدرصدی  40شاهد رشد  98در سال گذشته نسبت به سال  کاهش پیدا کرده است.

معاونت محترم اتاق که مصرف کنندگان ورق هستند  از نیز سازندگان تجهیزات صنعتی ایران و سازندگان تجهیزات نفتی

 .نند.گزارشی در این زمینه تهیه ک ندمی توان استعالم از انجمن های ستصا و استصنابا بازرگانی تهران 

با اشاره به این نکته که دستورالعمل با حضور تشکل ها و  ادامه سخنان خوددر  امور صنایع وزارت صمت محترم معاون -

 د:به وضعیت متقاضیان انواق ورق فوالدی در سامانه بهین یاب پرداختن، دستگاههای نظارتی تدوین گردید

از فوالد  98-97واحد طی سالهای  1161. واحد تولیدی در سامانه بهین یاب دارای سهمیه هستند 1180حاضر در حال  -

واحد فاقد سهمیه بهین یاب  518واحد دارای سهمیه بهین یاب بودند و  644مبارکه خرید می نمودند که از این تعداد فقط 

واحد تأکید شد درصورت درخواست ورق، نوع تولید و   270یعنی خارج از هرگونه نظارت بودند که از این تعداد به 

واحد باقیمانده یا اصال ثبت نام نکردند و یا مجوز  247خود را مشخص کنند و برای آنان نیز تعیین سهمیه شد. مشتریان 

واحد فاقد مجوز بودند  188واحد فاقد آمار تولید و  59از این تعداد و جواز تأسیس داشتند که نداشتند و یا پروانه صنفی 

  .واحد جدید نیز ثبت نام کردند 155پس از راه اندازی این چرخه  حذف شدند.که 



 

 

میلیون تن ورق خریده بودند که بطور متوسط سالی  8به میزان  98-97واحد دارای سهمیه بهین یاب طی سالهای  644از  -

میلیون  4/5میلیون تن تعریف شده بود که پس از اصالح به  10میلیون تن می شود در حالیکه میزان سهمی ساالنه آنها  4

 ( 98و  97درصد باالتر از عملکر دو ساله  50کرد ) تن تغییر پیدا

ارای پروانه کننده ورق فوالدی در کشور دهزار مصرف 20حدود  هزار واحد صنعتی، 75از مجموع  در حال حاضر -

)طرح  یون تن در سال استمیل 70ظرفیت اسمی مصرف ورق این تعداد واحد تولیدی، نزدیک به  کهبرداری هستند، بهره

ین تقاضا از فوالد بیشتر و از آنجا که ،میلیون تن ورق نیاز دارند( 10طرح را شامل می شود نیز به  895که  %40ی های باال

 5حدود  درمبارکه  والدفورق در حالی که میزان عرضه  ( .L.Cورق و عریض بودن مبارکه است )بدلیل کیفیت باال و 

 میلیون تن بیشتر نیست.

قانون توسعه ابزارهای مالی بیان داشتند: این قانون دولت را مکلف کرده است تا کاالهایی  18اده م 44ایشان با اشاره به اصل  -

 را که می توانند در بورس پذیرش شوند را از نظام قیمتگذاری معاف کند البته دارو از شمول این ماده مستثنی است.

 بورس یعنی تاالر مزایده. گفتند؛  دیرئیس محترم سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالهمانطوریکه 

اگر هنوز ورق در بازار آزاد عرضه می شود بدلیل آنست که تعدادی از تولیدکنندگان ورق تولیدات خود را در بورس عرضه  -

نمی کنند و در بازر آزاد بفروش می رسانند و این نیز بدلیل نبود سامانه های پایانه فروشگاهی است که هنوز راه اندازی 

 نشده است.

در پایان سخنان خود به برخی اقدامات وزارت صمت برای ساماندهی محصوالت  امور صنایع وزارت صمت معاون محترم -

 فوالدی اشاره نمودند و گفتند:

و صنایع لوازم خانگی و نیز تعیین تعرفه صفر در صد برای واردات ورق فوالدی با  عرضه اختصاصی برای خودرو سازان -

 از جمله اقدامات این وزارتخانه می باشد. میلی متر 3 ضخامت کمتر از

 :سرکار خانم لیلی حبیبی

نماینده محترم معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت درخصوص عدم اجرای تعهدات شرکتها برای کف عرضه اشاره   -

ام نداده و اکثر این شرکتها نمودند و گفتند: شرکتهایی که در حوزه تبدیل ورق گرم به سرد فعال هستند تعهدات خود را انج



 

 

دارای پرونده مفتوح در سازمان تعزیرات حکومتی هستند و غالباً اظهار بی اطالعی از کف عرضه تعیین شده می کنند. که 

 باید این موضوع را مد نظر قرارداد.

ر خروج ، خواستادر پایان جلسه نمایندگان تشکل های فوالدی حاضر درجلسه بعنوان راهکارهای برون رفت از مشکالت

 شور شدند.ورق فوالدی از بورس کاال و اصالح نظام توزیع این محصول و فعال سازی ظرفیت خالی تولید ورق گرم در ک

 :خوانساریمهندس جناب آقای 

تهران و دبیر شورای گفتگوی استان مقرر نمودند طی همفکری دوباره خریداران و وزارت اتاق بازرگانی رئیس محترم  -

صمت؛ وضعیت سهمیه بندی ورق فوالدی برای واحدهای تولیدی بازنگری و اصالح شود و همچنین مصوب شد تا 

شوند که به میزان عرضه در  کارخانه های تولیدی غیر از فوالد مبارکه که تعهد خود را در بورس کاال ایفا نمی کنند مکلف

با توجه به صحبت های سرکار خانم حبیبی، معاونت معدنی از عرضه سهمیه به شرکتهایی این بازار پایبند شوند و همچنین 

بیشتری میان معاونت های وزارت که به تعهدات خود در قبال کف عرضه عمل نمی کنند خودداری کرده تا هماهنگی 

 ه عرضه و توزیع ورق های فوالدی صورت گیرد. صمت در زمینه ساماندهی ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ین جلسه شورای گفتگوی استان تهران:مهفتمصوبات هفتاد و 

 شرح مصوبات یفرد
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

 :خارج از دستور جلسه

وزارت بهداشت و شخص اول این و مطالبه گری از  خصوصیپای واردات واکسن توسط بخشاندازی وزارت بهداشت پیشسنگ

 .وضع موجود باشد یپاسخگوی جهتوزارتخانه، 

1 
 6عدم همکاری وزارت بهداشت و درمان درخصوص واردات مقررشد 

میلیون دز واکسن توسط شرکتهای ذیربط عضو اتاق بازرگانی از سوی 

 استاندار محترم در ستاد کرونا پیگیری گردد.
* * 

 بهداشت و درمانوزارت 

 استانداری

کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق 

 بازرگانی تهران

مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع  6و چالشهای فعالین توزیع فوالد موضوع بند دستور جلسه با موضوع: طرح مشکالت  4بند 

 تولید استان

2 

درصد ورق  50تا  40مقررشد براساس پیشنهاد اتاق بازرگانی تهران 

فوالدی تولیدی در بورس و بقیه در مچینگ با نظارت وزارت صمت 

 عرضه گردد.
* * 

 وزارت صمت

شرکت فوالد مبارکه و سایر 

 تولیدکنندگان ورق فوالدی

 اتاق بازرگانی تهران

3 

مقررشد مشکالت حقوقی و قضائی و مالی سه کارخانه تولید ورق های 

ظرفیت کار می کنند  %30که کوچکتر از فوالد مبارکه هستند و با  فوالدی

حل شده و به  در ستاد تسهیل و ستاد اقتصاد مقاومتی و قوه قضائیه

 صنایع پایین دستیظرفیت مطلوب برسند و امکان تأمین ورق مورد نیاز 

 فراهم گردد.

* * 

 ستاد اقتصاد مقاومتی

 قوه قضائیه

 ستاد تسهیل )وزارت صمت(

 کارخانجات ذیربط

 اتاق بازرگانی تهران



 

 

 شرح مصوبات یفرد
 ماهیت مصوبات

 هماهنگ کننده
 استانی ملی

4 

اید مقررشد وزارت صمت بمنظور تنظیم بازار ورق سرد ترتیبی اتخاذ نم

ردات تا ، اوالً: درصورت کمبود عرضه داخلی نسبت به نیاز از طریق وا

گان این نماید تا کمبود نیاز تولیدکنندورق سرد عرضه و تقاضا را تنظیم 

 ورق تأمین گردد.

ثانیاً: درخصوص توسعه تولید ورق سرد و گرم در کارخانجات فوالد 

اقدام نماید و بخش اعظم شمش و بیلت و اسلپ صادراتی کارخانجات 

میلیون تن ورق  3فوالد تبدیل به ورق سرد و گرم شده و ظرفیت خالی 

 سرد برای تولید بکار گرفته شود.میلیون تن ورق  2گرم و 

* * 

 وزارت صمت

 کارخانجات فوالد

 انجمن تولیدکنندگان فوالد

5 

مقررشد سازمان بورس با کمک اتاق های بازرگانی، تعاون، اصناف و 

تولیدکنندگان فوالد، عرضه کاال و قیمت از تاالر مزایده خارج و قیمت 

و به سمت واقعی کردن  ها به نفع تولید داخلی و مردم هدایت شود

اهداف بورس که حمایت از رقابت آزاد است مسیر فعالیت های بورس 

 فلزات را اصالح نمایند؛ بطوریکه از قیمت های جهانی فراتر نباشد.

* * 

 رژسای اتاق ها

 سازمان بورس

 تشکل های فوالدی

6 

مقرر گردید انجمن ها و تشکل های ذیربط در اتاق بازرگانی تهران با 

معاونت امور صنایع مدیریت معاونت محترم کسب و کار و همکاری 

، نیاز واقعی کشور را درخصوص فوالد بویژه ورق گرم وزارت صمت

 و سرد بررسی و پیشنهادات الزم را به وزارت صمت ارائه نمایند.

* * 

معاونت محترم امور صنایع وزارت 

 صمت

معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی 

 تهران

کمیسیون صنعت و معدن اتاق 

 بازرگانی تهران

 و تشکل های فوالدی انجمن ها

 شورای گفتگوی استان تهران

 


