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شرکت ملي صناعی پتروشیمي

پيوست:

-

شركت كنندگان :آقايان جهرمی (بورس) ،رادفر ،صحافزاده (انجمن صنفی پتروشيمی) ،شفيعی ،انصاری ،خندان (وزارت صمت) ،مزيدی( ،اتحاديه سراسری
تعاونیهای تأمين نياز) ،خانلو (سازمان حمايت) ،ترحمی (دفتر صنايع نساجی وزارت صمت) ،كيماسی (پتروشيمی خوزستان) ،منصوریپور ،خانعلیلو ()NPC

رديف

خانمها :كيميايی (وزارت صمت) ،فرقانی (سازمان حمايت) ،عليرضايی (اتاق بازرگانی) ،فيروزی (اتحاديه) ،طهماسبی ،محمدخانی ،محمودی و كنعانی ()NPC

شرح مصوبه

1

مقرر گردید چارت فرآیند خرید و نظارت بر تعاونی های تأمین نیاز و شیوه نامهه مربوههه و ارا هه
سامانه اتحادیه در جلسه مشترک وزارت صمت ،بورس NPC ،و سهازما ممایهت و بهر اسهاس
مصوبات کمیته راهبری مدیریت تقاضای وزارت صمت مورد بررسی و جمع بندی قرار گیرد.

2

در تعیین قیمت محصوالت پتروشمی دارای خوراک وارداتی( دارای کمبود) ،ضریب مشخصی بهر
اساس نسبت سهم وارداتی خوراک و درصد مصرفی خوراک مورد نظهر اممهاخ خواهدشهد .ایهن
ضریب در سقف مجاز افزایش قیمت توسط  NPCمی باشد .انجها واردات و تنهاآ آ بها تأ یهد
 NPCو ارا ه گزارش به کمیته خواهد بود.

3

باتوجه به اینکه سهمیه  ONگرید  PETبرای وامدهای نساجی صفر /مداقل شده است  ،امکا
خرید محصوالت ضایعاتی و آف گرید پت بطری برای وامدهای نساجی معرفی شده توسط دفتر
صنایع نساجی وزارت صمت (بر اساس تکنولوآی مربوهه) توسط بورس فراهم گردد .لذا سهمیه
ای برای آف گرید در نظر گرفته نمی شود و وامدهای متقاضی غیر نساجی به دفتر صنایع غیهر
فلزی وزارت صمت درخواست خود را ارا ه نمایند.

4

فروش محصوخ  TDIکارو بر اساس سقف خرید ساخ  79تا مهلت  2ماه آینهده بهرای مصهرف
کنندگا غیر بهین یابی معرفی شده پتروشیمی کارو تصویب گردید.

5

قیمههت محصههوالت پتروشههیمی خوزسههتا بههر اسههاس مصههوبه سههازما ممایههت ( بههه شههماره
 393/75/55553مورخ  )75/12/22به صورت مستقیم به بورس و دفتهر توسهعه امهو و از لیسهت
قیمتگذاری  NPCخارج می گردد .مقرر شد فهرسهت خریهدارا غیهربهین یها (تولیدکننهدگا )
توسط پتروشیمی خوزستا بها ارا هه مهلهت تعیهین شهده (در کمیتهه راهبهری مهدیریت تقاضهای
پتروشیمی وزارت صمت) برای پلی کربنات و مهلت  3ماهه برای اپوکسی رزین جههت فهروش غیهر
بهین یابی بر اساس سقف خرید ساخ  79به بورس امو شود .با توجهه بهه وارداتهی بهود خهوراک
خوزستا با ارایه درخواست پتروشیمی خوزستا جهت تأمین ارز وزارت صمت همکاری نماید.

5

در راستای مصوبه کارگروه تنظیم بازار  ،تعیین قیمت  LABبر اساس محاسبه سههم االرهر قیمهت
خوراک بنز وارداتی به تصویب اکثریت امضای کمیته رسید.

اقدام كننده
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