
 

 

 

 
 

 

یکی از نگرانیهایی که در بازار کاالهای دارای زنجیره ارزش هستند این است که بدلیل اجرا نشدن دقیق 

و واگذاری برخی شرکتهایی که  ۶۸۳۱قانون اساسی مصوب سال  ۴۴قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 

این قانون مبنی  ۹۵تامین کننده مواد اولیه و خوراک بخش خصوصی هستند، همچنین اجرا نشدن ماده 

بر تشکیل نهاد رگوالتوری، باعث شد که با شکلگیری بخش خصولتی، دسترسی بخش خصوصی واقعی 

دچار مشکل جدی شوند و این واحدها زیر ظرفیت کار کنند و رقابت به خوراک و مواد اولیه واحدهایشان 

ماده دنبال بر طرف کردن این مشکل است. در این طرح  ۱پذیری آنها دچار مشکل شود. طرح مذکور با 

 نکات زیر قابل تامل است:

لیه نگاه طرح به اقتصاد به منزله یک اقتصاد دستوری است و در صدد است که در قالب مقررات ک -۶

 مکانیسم های اقتصادی تحت سیطره در بیاورد که البته این کار غیر ممکن است.

اگرچه ورود کاالهای پایه به بورس کاال باعث شفافیت میشود ولی خالقیت های بازرگانی را در  -2

شرکتها در مواجهه با تحوالت بازار سلب خواهد کرد ضمن اینکه بورس کاال باید بر اساس قواعد 

 ی بین المللی انواع قراردادها را برای طرفین معامله فراهم نماید.بازارها

در برخی مفاد طرح به تعیین عوارض ساالنه اشاره شده است در صورتیکه برای کنترل بازار باید  -۸

تصمیمات لحظه ای گرفته شود لذا باید فرمول دینامیک تعرف شود که هر روز گمرک عوارض را بر 

 اساس آن تغییر دهد

بخش عمده ای از طرح مانند الزام ورود اطالعات در سامانه جامع تجارت و انبارها در حال حاضر در  -۴

 حال اجرا است.

تعریف کاالها باید شفاف تر شود به عنوان مثال کاالهای پایه کاالیی است که بیشتر سهم را در  -۹

 زنجیره ارزش تامین دارد.

نیز مشخص نشده  2اعضای آن مشخص شود که در ماده  در تعریف کارگروه باید محل تشکیل و -۱

 است.

 مبهم است لذا باید تسریع شود چون این موضوع در بند الف نیز تصریح شده است. 2بند ب ماده  -7

 00-4شماره 

1400 آذر  

 اظهارنظر کارشناسی در خصوص 

 طرح اصالح سیاست تنظیم بازار با رویکرد 

 توسعه تولید و نظارت بر کاالها
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است که عمال جلوی اندک میزان سرمایه گذاری موجود را هم  ۱کلیدی ترین بند این طرح ماده  -۳

 متوقف خواهد کرد.

اصالح شد و در آن بر تاسیس و  ۶۸۵7که در سال  ۴۴قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  ۹۵اگر ماده 

تشکیل نهاد رگوالتوری بخشی تاکید دارد، اجرا شود، نیاز به این طرح نخواهد بود و نگرانی واحدهای 

 تولیدی برطرف خواهد شد. 

ی صنایع فعال در حوزه نفت، گاز و در حال حاضر در مورد تامین خوراک واحدهای پایین دست برخ

پتروشیمی بدلیل وجود انحصار خصولتی ها، بقدری نگرانی  وجود دارد که، مواد اولیه چون به اندازه کافی 

عرضه نمی شود همان طوری که پیش تر بیان شد، بیشتر واحدها زیر ظرفیت فعالیت می کنند و خوراک 

 مورد نیاز آنها، صادر می شود. 

وجود چنین مشکالتی، باید بررسی کرد که آیا این طرح که تاکنون در مجلس اعالم وصول  با توجه به

 نشده است قادر است در این وضعیت تغییر ایجاد کند و مشکالت را برطرف نماید.
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 بسمه تعالی

  

 ه ایطرح اصالح سیاست های تنظیم بازار با رویکرد توسعه، تولید و نظارت بر کاالهای پای

 

 تعاریف و اصطالحات به کارگرفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر است: -1ماده

 کاالهای پایه ای: کاالهای مشمول الزام عرضه در بورس کاال -الف

 کاالهای پایه ایرصد و پایش ارگروه : کارگروه ک -ب

( قانون مبارزه 6سامانه جامع تجارت: سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت موضوع ماده ) -پ

 با اصالحات و الحاقات بعدی آن 3/10/1392با قاچاق کاال و ارز مصوب 

ن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کاال و ثبت مشخصات مالک سامانه جامع انبارها: سامانه نرم افزاری شناسه دار کرد -ت

 ( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز6کاال، نوع و میزان کاالهای ورودی و خروجی در اجرای بند ث ماده )

 

نمایندگان وزارت صنعت، معدن و ی متشکل از کارگروه،  پایه ای کاالهایرصد و پایش مداوم بازار  به منظور -2ماده 

وزارت )حسب مورد(،  وزارت نفت، و دارایی وزارت امور اقتصادی ،کشور و بودجه سازمان برنامه(، کارگروه رییس)تجارت 

ن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایرا ،()حسب مورد جهاد کشاورزی

 نماید:می اقدام موارد زیروضع و تصویب  به نسبت

 در بازارهای جهانی   های قیمت مربوطبر اساس پله پایه ای کاالهایبر صادرات  پلکانی عوارضتعیین میزان -الف

 اختالف بین نرخ ارز رسمی و بازار بروزدر زمان  نرخ ارز مابه التفاوت عوارضتعیین میزان  -ب

برای کاالهای دارای حداکثر معادل قیمت پایه خوراک پتروشیمی  ،قیمت انرژی التفاوتمابه عوارض تعیین میزان . -پ

 کسری عرضه

 خامنیمهخام و اولیه مواد عوارض صادراتی برای تعیین میزان  -ت

به تشخیص کارگروه موضوع این ماده، احکام این قانون میتواند شامل کاالهای غیر مشمول  ءدر موارد استثنا -1تبصره 

 الزام به عرضه در بورس کاال گردد.
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 %100نزد خزانه داری کل کشور واریز میگردد. این اعتبار  خاصبه حساب  این مادهصد در صد عواید حاصل از  -2تبصره 

و قرار میگیرد تا در راستای توسعه زنجیره ارزش  صنعت، معدن و تجارتو در اختیار وزارت  تلقی شده تخصیص یافته

 های کاالیی مربوطه تخصیص یابد.گروهصادرات 

 

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام  37عوارض موضوع این ماده مشمول عبارت مندرج در ماده  -3تبصره 

 .نمی باشدمالی کشور 

اقدام نسبت به تعیین سقف میزان واردات و صادرات کاالهای مشمول این قانون ساالنه کارگروه موظف است  -4تبصره

 نمایند.

 

( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 36با رعایت مفاد بند )ج( ماده )ان کاالهای پایه ای کلیه تولید کنندگ -3ماده

کاالهای پایه ای ، برای فروش داخلی ملزم به عرضه و فروش در بورس کاال می باشند. معامله 10/11/1395کشور مصوب 

( قانون 5هر طریقی ممنوع است و در حکم فروش خارج از شبکه موضوع ماده ) خریداری شده، خارج از بورس به

 می باشد. 23/12/1367تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 

را ظرف مدت سه ماه پس از الزم االجراشدن کاالهای پایه ای بورس کاال موظف است امکان معامالت خرده فروشی  -1تبصره

 م نماید.این قانون فراه

خریداری شده از بورس کاال، توسط تولید کنندگان ممنوع است و متخلفین  کاالهای پایه ای فروش مواد اولیه  -2تبصره

 ( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز18( ماده )4به دلیل اخالل در بازار و نظام اقتصادی مشمول ضمانت اجرای تبصره )

 می شوند.

 

و متولیان انبارهای کاال اعم از واحدهای مستقر  کاالهای پایه ای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تامین کنندگان -4ماده 

در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی مکلفند حسب مورد اطالعات تولید، خرید و فروش، واردات، صادرات ، مصرف 

ودی اولیه کاالها در انبارها و ورود و خروج کاال به انبارها را در کاالهای تولیدی ، اطالعات مکان های نگهداری کاال، موج

 سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها به صورت آنی ثبت و ضبط نمایند.

در صورت عدم ثبت کامل اطالعات موضوع این ماده در سامانه جامع تجارت، ثبت سفارش واردات اقالم مورد  -1تبصره

 در بورس کاال، حمل و نقل و صادرات آن، مجاز نمی باشد. ایه ایکاالهای پنیاز، خرید 

 صرفاً با درج شماره سند فروش سامانه جامع تجارت در بارنامه مجاز می باشد. کاالهای پایه ایحمل کلیه  -2تبصره

مبارزه با قاچاق ( قانون 18( ماده)4عدم رعایت مفاد این ماده و تبصره های آن، مشمول ضمانت اجرای تبصره) -3تبصره

 کاال و ارز می شود.
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با  31/4/1394مصوب های مستقیم اصالح قانون مالیاتماده واحده قانون   35 بندبه  ذیل به شرح  تبصره یک  -5ماده 

  : شودالحاق میاصالحات و الحاقات بعدی آن 

وزارت صنعت، معدن و تجارت با کسری که به تشخیص  نفتی ، نیمه خام و کاالهایآن دسته از مواد خام - الحاقیتبصره 

 صادرات با نرخ مالیات صفر نمی شود.مشمول  ،عرضهمواجه هستند، تا زمان تداوم کسری  در بازار عرضه

 

 شود: می الحاقهای مستقیم قانون مالیات (105)ماده  بهیک تبصره   متن زیر به عنوان -6ماده 

 آن دستهحاصل از فعالیت  ، با کسر رقم اختصاص یافته به سرمایه گذاریهای انجام شدهساالنه  خالص سود  -الحاقیتبصره 

که توسط سازمان  باشد در دستورالعمل قیمت گذاری کاالی تولید داخلاز نرخ سود مصوب  شتریبکه  یتولیدکنندگان از

از نرخ سود افزایش  یو به ازا شدهسود نامتعارف مشمول معیار  شود،یم اعالم دکنندگانیکنندگان و تولمصرف تیحما

 خواهد شد.در یک نظام پلکانی به ازای تفاوت سود حاصله از رقم مصوب  بر درآمد اتیدر نرخ مال شیمصوب، مشمول افزا

 ، به تصویب هیات دولت میرسد.1پله های مالیاتی به پیشنهاد کارگروه ماده 

 


