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جناب آقای سلطانی نژاد
مدیر عامل محترم شرکت بورس کاالی ایران

موضوع : ابالغ مصوبات ستاد تنظیم بازار در خصوص گواهی صادراتی محصوالت مشمول عرضه در بورس کاال

با سالم و احترام؛
پیرو بند (٦) مصوبه ستاد تنظیم بازار با موضوع گواهی صادراتی مورخ ١٤٠١/٨/١٨ (موضوع نامه محرمانه شماره 
٤٦٢٦٤/م/ص مورخ ١٤٠١/٨/٢١ وزارت متبوع) و تصمیمات کارگروه مدیریت بازار کاالهای پایه موارد زیر جهت اجراء 

درنوبت اول ابالغ می گردد.
صادرات تعرفه های گمرکی پیوست، مشمول عرضه کل تولید در تاالر داخلی می باشد و صادرات آنها بدون عرضه در تاالر  .۱

داخلی مجاز نمی باشد.
چنانچه عرضه کاال منجر به فروش در تاالر اول نشود، تولیدکننده مجاز به عرضه کاال در تاالر صادراتی می باشد، تا امکان  .۲

خرید آن توسط صادرکنندگان فراهم شود.
چنانچه تولیدکننده تمایل به صادرات محصول توسط خود باشد، به میزان صادرات توسط تولید کننده، از میزان عرضه در تاالر  .۳

صادراتی کسر و میزان مجاز صادرات در قالب یک پرونده برای شرکت ثبت می شود.
اظهار و صادرات کاالهای موضوع این بخشنامه منوط به استعالم از بورس کاال برای تایید خرید در تاالر صادراتی (برای  .۴

غیرتولیدکننده) و یا عرضه مازاد خریداری نشده در تاالر داخلی (برای تولیدکننده) می باشد.
واحدهای تولیدی موظف هستند نسبت به اعالم برنامه تولید فصلی (به تفکیک هفته برای عرضه در دوره های سه ماهه) به  .۵

معاونت معادن و فرآوری مواد برای عرضه کل تولید در بورس کاال اقدام و در صورت نیاز بازنگری نمایند. 
معاونت معادن و فرآوری مواد از طریق دفاتر ذیربط، برنامه تولید فصلی واحدها را برای عرضه متناوب و مستمر (۱۲ هفته) به  .۶
بورس کاال اعالم می کند. این برنامه می بایست به گونه ای باشد که محصوالت به صورت متناوب و مستمر در بورس کاال 
عرضه شده و از بازارسازی کاذب جلوگیری شود. در هر صورت تولیدکننده ملزم به عرضه کل تولید (حتی تولید بیشتر و مازاد 

بر میزان اعالم شده) در بورس می باشد.
معاونت معادن و فراوری مواد موظف به نظارت بر عرضه مطابق برنامه اعالمی از سوی واحدهای تولیدی می باشد.  .۷

میزان معامله نشده هر عرضه (نسبت به برنامه اعالمی به بورس کاال) به صورت ماهانه تجمیع و تولیدکننده مجاز به صادرات  .۸
میزان تجمیع شده طی سه ماه می باشد. گواهی تایید خرید برای غیرتولیدکننده طی سه ماه اعتبار دارد.
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به منظور ساماندهی تقاضای کاالهای عرضه شده در بورس، رویه های تکمیلی مبنی بر متناسب سازی خرید مواد اولیه در  .۹
قبال فروش محصول تولیدی در بورس (برای کاالهای تعیین شده از سوی کارگروه) و یا شفاف سازی وضعیت محصوالت 

نهایی خریداری شده در بورس برای ارائه به مشتریان، اطالع رسانی و اجرایی می شود. 
این بخشنامه از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ الزم االجرا بوده و در صورت لزوم، تا زمان سیستمی شدن فرآیند، امکان استعالم مکتوب  .۱۰

این رویه وجود دارد.

رونوشت: 
جناب آقای سید رضا فاطمی امین،وزیر محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت،جهت استحضار

جناب آقای نیازی،قائم مقام محترم وزیر در امور بازرگانی،جهت استحضار
جناب آقای محتشمی پور،معاون محترم معادن و فرآوری مواد،جهت استحضار

جناب آقای جعفری،معاون محترم وزیر و رییس هیات عامل سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران،جهت استحضار
جناب آقای فرهید زاده،معاون محترم وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان،جهت استحضار

جناب آقای برادران،معاون محترم صنایع عمومی،جهت استحضار
جناب آقای شاه میرزایی،معاون محترم تجارت و خدمات،جهت استحضار

جناب آقای پیمان پاک،معاون محترم وزیر و رییس سازمان توسعه تجارت ایران،جهت استحضار و دستور اقدام الزم
مدیران محترم ادارات کل صنعت,معدن و تجارت استانها،جهت استحضار و  ابالغ به واحدهای تحت پوشش آن استان.

جناب آقای شیرازیان،مدیرکل محترم دفتر فناوری داده و اطالعات و امنیت فضای مجازی،جهت استحضار
جناب آقای شامانی،مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک جمهوری اسالمی ایران،جهت استحضار ودستور اقدام الزم

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران،جهت اعالم به واحدها
انجمن نورد کاران ایران،جهت اعالم به واحدها

سیف اله امیری




