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موضوع جلسه :نوزدهمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی
تاريخ 98/04/51:

محل جلسه:

ساعت شروع 9:00 :
ساعت خاتمه 55:30:

صفحه 5 :از 5

شرکت ملي صناعی پتروشیمي

پيوست:

-

شركت كنندگان :آقايان صحاف امين(اتاق بازرگانی) ،جهرمی (بورس) ،رادفر ،صحافزاده (انجمن صنفی پتروشيمی) ،شفيعی ،عليرضايی (وزارت صمت)،
معمارزاده( ،اتحاديه سراسری تعاونیهای تأمين نياز) ،خانلو (سازمان حمايت) ،قريب ،خانعلی (شركت كروز) ،شفيع (پلی پروپيلن جم) ،مهدوی ،دانش (شركت
كيميا سامانه) ،منصوریپور ،اكبريان و خانعلیلو ()NPC
خانمها :سيدی (وزارت صمت) ،عزيزی (سازمان حمايت) ،رحيميان (تجارت صنعت خليج فارس) ،مسروری (اتاق تعاون) ،فيروزی (اتحاديه) ،حسينی (شركت

رديف

كروز) ،طهماسبی ،محمدخانی ،محمودی ،كنعانی و فتاپور ()NPC

1

شرح مصوبه

مقرر شد آمار مصرف گریدهای پر مصرف پلی پروپیلن توسط انجمن ملی پالستیک و پلیمر به کمیته
ارائه شود تا در تعیین کف عرضه این گریدها منظور گردد.

اقدام كننده

انجمن ملی
پالستیک و
پلیمر

اصالح درصد سهمیه گریدهای شیمیایی و نساجی پلی پروپیلن توسطط دتتطر امطور صطنایر لیرتلط ی در
راستای حل مشکل مصرف کنندگان و تعیین سهمیه ها بر اساس گرید مورد مصرف مصوب گردید.

وزارت صمت-
امور صنایر

3

در خصوص تأمین مواد اولیه صنایر استراتژیک مقرر گردید درخواست خریطد مطورد تأییطد وزارت ن/طت
نیرو دتاع و یا سازمان صنایر دتاع و با توجه به شرایط بازار هر محصول مورد نیاز و بطا در نظطر گطرتتن
مقادیر خریداری شده  3سال اخیر ،مقدار قابل تأمین با تأیید شرکت ملطی صطنایر پتروشطیمی و کمیتطه
تخصصی (بر اساس بند «و» ماده  2دستورالعمل تنظیم بازار) اختصاص یابد.

NPC

4

با توجه به مشکالت شرکت پتروشیمی اص/هان برای عرضه و خرید در بورس کاال تا زمان رتر این مشکل
با تأمین خارج از بورس ماهیانه  2222تن مخلوط زایلین و بطا رعایطت مقطدار کطف عرضطه آن محصطول
توسط پتروشیمی بندرامام مواتقت گردید.

-

5

اعالم قیمت ه/تگی محصوالت پتروشیمی در ه/ته هایی که شنبه یا یکشنبه تعطیل رسمی دارند تقطط بطر
اساس نرخ ارز ه/ته مذکور انجام خواهد شد.
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امضای دبیر جلسه:
امضای شرکت کنندگان:

NPC

مهلت اقدام

