
 

 

 شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

 

   md-4-091 مین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی                                                               نود و یک : جلسه موضوع

  28/08/1401تاريخ : 

 09:15ساعت شروع : 

 13:00ساعت خاتمه: 

 محل جلسه:

  پتروشیمیشرکت ملی صنایع 

 1از  1صفحه:   

 
 -پيوست:         

نيکخو )تجارت صنعت خليج فارس(، خدادادی، هاشمی، ، جعفری )وزارت صمت(، تركمان، بابالو )اتاق بازرگانی(، بالسينی)بورس كاال(، يعقوبی  آقايان :شركت كنندگان

 (NPC)لو  و نعيمی پور، خانعلیمنصوریخواه )كارگروه پلی استايرن(، اكبريان، شيرازی)وزارت تعاون(، گرجی )بازرگانی پتروشيمی(، طرب

 محمدخانی(، پورنقی )پتروشيمی تبريز(، PCC(، باقری )وزارت تعاون(، هاشمی )سازمان حمايتها: طهماسبی )انجمن صنفی كارفرمايی پتروشيمی(، فرقانی )خانم

(NPC) 

ف
ردي

 

 شرح مصوبه
مسؤول 

 اقدام /

مهلت 

 اقدام

1 

 ارایه گزارش پایش عرضه محصوالت پتروشیمی و دالیل عدم رعایت کف عرضه: 

 استایرن و پلی استایرن: تعمیرات اضطراری پتروشیمی پارس و  کمبود خوراک استایرن •

• PVC- s57 توقف تولید پتروشیمی آبادان  : 

• 65  PVC-sتعمیرات پتروشیمی اروند : 

، کسری عرضه پلی پروپیلن جم 565Sپلی پروپیلن شیمیایی: کاهش عرضه شازند به دلیل تولیدگرید  •

 فیلم  ppبه علت توقف تولید ناشی از تعمیرات مبین، کسری عرضه مارون به دلیل تولید 

• MEG تعهدات قبلی پتروشیمی شازند : 

NPC 

 و

 سازمان حمایت

 های پتروشیمیشرکت مقرر گردید فروش اعتباری محصوالت پتروشیمی برای کاال های ملتهب انجام نگیرد.  2

3 

مقرر شد پلی استایرن تولید شده با استایرن وارداتی توسط تولیدکنندگان پلی استایرن )تا قبل از عرضه استایرن 

 عرضه کنندگان در بورس کاال عرضه شود.وارداتی توسط پتروشمی پارس( با قیمت تمام شده اعالمی توسط 

 )مخالف: سازمان حمایت، وزارت صمت و اتاق بازرگانی(

 بورس کاال

 

4 
 (S57 , S70)مقرر گردید سهمیه خرید محصوالت پتروشیمی آبادان  PVCبا توجه به شرایط التهاب معامالت 

 به صورت یک ماهه تغییر کند.

 بورس کاال

 

5 
سامانه ای شرکت بازرگانی پتروشیمی به عنوان عامل توزیع )پس از راه اندازی وب  در خصوص فعالیت و اتصال

سرویس سامانه جامع تعاون( مقرر شد زیر ساخت سامانه جامع تجارت / بهین یاب بررسی و نتیجه به کمیته در 

 جلسه بعدی گزارش شود.

 وزارت صمت

توسط پتروشیمی تبریز به صورت سلف با قیمت تلفیقی عرضه هفتگی دو هزار تن پلی استایرن انبساطی وارداتی  6

 مصوب شد.

NPC 

 بورس کاال

  شیوه نامه عرضه تلفیقی )پیوست( مورد تصویب کمیته قرار گرفت. 7

در بورس کاال  22/08/1401آخرین قیمت کشف  %75قیمت محصول آرگون پتروشیمی شیراز و فجر بر اساس  8

 (24/8/1401پذیرش گردد. )طبق صورتجلسه مورخ 
 

 امضای دبیر جلسه:

 بسمه تعالی

 


