
 

 

 ی شرکت ملی صنایع پتروشیم  

 

   md-4-100 مین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی                                                               یکصد : جلسه موضوع

   1401/ 12/ 06تاريخ : 

 09:10ساعت شروع : 

 12:30ساعت خاتمه:  

 محل جلسه:

   پتروشیمیشرکت ملی صنایع  

 1از  1صفحه:   

 
 پيوست:          

 بابالو )اتاق بازرگانی(، تركمان، )وزارت صمت(،  ، جعفریعليرضايی)بورس كاال(، يعقوبی )انجمن صنفی كارفرمايی پتروشيمی(، صحاف زاده  آقايان :شركت كنندگان

 (NPC) لوخانعلیپوريا، ، غالمیقانعی، مانی زاده، نوروزی، بيجارچيان )پترول(، (، هلدينگ خليج فارس) كريمی، كسائيانمهدوی مهر، حفيظی )اتاق تعاون(، دور، 

 (NPC) محمدخانیو  (سازمان حمايت) یفرقانها: خانم
 

ف
ردي

 

 شرح مصوبه 
مسؤول 

 اقدام /

مهلت 

 اقدام 

1 

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

 خراسانپتروشیمی : قطع گاز خوراک نیمالم ستالیکر •

• MDI   :کاهش خوراک خالصCO  تعهدات قبلیانباشت و  کارونپتروشیمی 

• PVC-S57 .محصول پتروشیمی آبادان که بدون تقاضا بوده و در بورس معامله نشده است : 

 (%84)معامله شده پترو پاک  شرکتعدم تولید  :پلی استایرن مقاوم •

 (شدهمعامله  %81)عدم تولید پتروشیمی مارون : پلی اتیلن سنگین بادی •

 معامله شده( %21) خراسانپتروشیمی قطع گاز خوراک  اوره:  •

NPC 

 و

 سازمان حمایت

هزار تنی وارداتی به صورت  10با توجه به افزایش موجودی مخازن استایرن پتروشیمی پارس، با فروش محموله  2

 هزار تنی(10)عالوه بر فروش مزایده ای محموله  حمل با کشتی بدون سقف بهین یابی در بورس کاال موافقت شد.
 پتروشیمی پارس

3 

ستورالعمل د  8بند ب ماده    2در خصوص خرید محصوالت پتروشیمی از بازار آزاد و نحوه برخورد بر اساس تبصره  

برخورد تعزیراتی با واحد  پیشنهاد عدم شمول تخلف و 01/10/1399مورخ  233901/60به شماره تنظیم بازار 

خریدار مشروط به اثبات مصرف مواد خریداری شده در فرآیند تولید محصول و همچنین افشای اطالعات فروشنده 

 (کاال )مخالف: بورس در بازار آزاد به تصویب رسید.پتروشیمی مواد 

 سازمان حمایت

4 
پیشنهاد کمیته مبنی بر افشای اطالعات  ،)سوت زنی( و مقابله با فسادمقرر گردید بر اساس قانون شفافیت 

 خریداران بورسی محصوالت ملتهب پتروشیمی به ستاد تنظیم بازار ارایه شود.
 کمیته 

5 

طرح تولید بدون کارخانه پترول از مربوط به خارج بورس  PVCپیشنهاد اجرای طرح پایلوت فروش هزار تن 

پترول(  23/11/1401مورخ  7340موضوع نامه شماره )صادرات محصول نهایی  ه منظورب PVCمحل صادرات 

 به تصویب حداکثری نرسید.

وزارت صمت، سازمان حمایت، بورس کاال، اتاق   مخالفین:  -، انجمن صنفی پتروشیمی و اتاق تعاون    NPC  موافق:

 بازرگانی 

- 

 

6 
اعتباری عرضه انجام ، هر ماه در هفته آخر PVCدر خصوص عرضه اعتباری کمیته  97صورتجلسه  5پیرو بند 

 )با توجه پایان سال( تصویب شد. در هفته سوم
 PVCکارگروه 

 امضای دبیر جلسه:

 بسمه تعالی

 


