
 

 

 شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

 

   md-4-090 مین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی                                                               نود : جلسه موضوع

  14/08/1401تاريخ : 

 09:05ساعت شروع : 

 13:00ساعت خاتمه: 

 محل جلسه:

  پتروشیمیشرکت ملی صنایع 

 1از  1صفحه:   

 
 -پيوست:         

پتروشيمی )اكرمی (، هااتحاديه تعاونی) مزيدیبابالو )اتاق بازرگانی(، تركمان،  )وزارت صمت(،، جعفری عليرضايی)بورس كاال(، يعقوبی  آقايان :شركت كنندگان

-منصوریغالمی، باقريان، نوشيروانی )پلی استايرن سهند(،  صنفی صنايع روغن كشی(،حاجعلی )انجمن لوله و اتصاالت پلی اتيلن(، جعفری، خليلی )انجمن (، خوزستان

 (NPC) نعيمیو  لو پور، خانعلی

 (NPC) محمدخانیهنرمندی )اكسير حالل(، (، سازمان حمايتها: طهماسبی )انجمن صنفی كارفرمايی پتروشيمی(، فرقانی )خانم

ف
ردي

 

 شرح مصوبه
مسؤول 

 اقدام /

مهلت 

 اقدام

1 

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

 پارسپتروشیمی استایرن: تعمیرات اضطراری  •

 پلی استایرن انبساطی و معمولی: کمبود خوراک استایرن •

• PVC- s57, s70 :.توسط پتروشیمی آبادان در هفته جاری جبران خواهد شد 

 میاندوآبتولید  عدمپلی اتیلن سنگین تزریقی:  •

 و پلی نار شازند هایشرکتپلی پروپیلن: مشکل تامین خوراک پروپیلن  •

• MEG : شازند )عدم معامله کامل در بورس(پتروشیمی تعهدات قبلی 

NPC 

 و

 سازمان حمایت

2 

، تعیین تناژ مورد نیاز صددنایپ پانین BOPPدر پی التهاب بازار پلی پروپیلن مقرر شددد در خصددور واردات 

 اعالم شود. NPCدستی به 

 ضمناً در هفته جاری جلسه کارشناسی مشترک با صنایپ برگزار گردد. 

 

 وزارت صمت

 

3 

مقرر ( 16صورتجلسه  7ارانه شیوه تعیین سقف خریدهای بورسی توسط شرکت بورس کاال انجام شد. )پیرو بند 

ضوع و  ستی مو صنایپ پانین د شیمی( و  ست )پترو صنایپ باالد شترک بین  سی م شنا سه کار گردید طی یک جل

 راهکار ها بررسی و نتیجه به کمیته ارانه شود.

 بورس کاال

 

4 
پتوشدددیمی جر ارانه شدددد. مقرر گردید مجدداً جلسددده پیگیری تولید  CRP100وضدددعیت تولید و عرضددده 

CRP100B  از بازار در هفته جاری انجام شود.یجهت تامین ن 
NPC 

 

 - .قرار نگرفتفروش خارج از بورس استایرن به شرکت پلی استایرن سهند مورد موافقت کمیته  5

 امضای دبیر جلسه:

 بسمه تعالی

 


