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پيوست:

-

شركت كنندگان :آقايان صحافزاده ،رادفر ،رضازاده ،صحاف امين ،شفيعی ،كشورزاد ،دُر ،ورزدار ،درخشانپور ،علی خانی و كيانی

رديف

خانمها عزيزی ،فرقانی و محمدخانی

1

2

شرح مصوبه

مقرر گردید فهرست واحدهای مورد تأیید اتاق اصناف ایران شامل نام واحد ،شناسه ملی ،مواد
موردنیاز و میزان هر یک از مواد توسط نماینده آن اتاق به کمیته اعالم گردد.
در جهت تقویت تشکلها ،مقرر شد به منظور تأمین  VCMتوسط انجمن تولیدکنندگان لوله و
اتصاالت  PVCجهت تولید  PVC-S57پتروشیمی آبادان ،عرضه اختصاصی با قیمت توافقی
انجام شود.

اقدام كننده

اتاق اصناف ایران

پتروشیمی آبادان

در این خصوص ارایه آمار توزیع و نرخ نامه تولید محصول نهایی توسطط انجمطن تولیدکننطدگان
لوله و اتصاالت  PVCبه سازمان حمایت الزامی است.
3

4

افزایش بیش از  % 11قیمت محصطوالت پتروشطیمی خوزسطتان بطا توجطه بطه ت صطره  8مطاده 4
دستورالعمل تنظیم بازار محصوالت پتوشیمی از نظر اعضای کمیته بالمانع اعالم شد( .به شرط
رعایت کف عرضه توسط پتروشیمی خوزستان)
تأمین مواد اولیه موردنیاز بستهبندی محصوالت شرکتهای پتروشیمی با انعقاد قرارداد مسطتقیم
(خارج از بورس) با شرکتهای معرفی شده کیسطهبطافی و بطا کسطر از سطهمیه بهطین یطابی آن
شرکتها ،ضمن ارسال یک نسخه از قرارداد مذکور به کمیته تخصصی مجاز اعالم گردید.

-

شرکتهای
پتروشیمی

با ارایه اطالعات از سوی کمیته ،نهاد ناظر بر قراردادهای منعقد شده سازمان حمایت میباشد.

5

تأمین نیاز شرکت بستهبندی فراوردههای شیری پگاه بر اساس مستندات دال بطر احطراز شطرایط
بند ز ماده  2دستورالعمل تنظیم بازار محصطوالت پتروشطیمی (سطهامداری مشطترد صطندوق
بازنشستگی کشور) ،توسط پلی پروپیلن جطم بطا قیمطت روز کشطف شطده در بطورس و کسطر از
سهمیه بهین یابی شرکت پگاه مجاز اعالم شد.

6

مقرر شد مجموعه بهینیاب حداکثر تا پایان هفته جاری الزامات ارت اط بین سامانههطای اطامن و
بهینیاب را اعالم نماید.

7

مقرر شد گزارش دالیل مسدودی تعاونیپتروتوزیع خاورمیانه از سوی سازمان حمایت به کمیتطه
ارایه گردد.

8

مقرر گردید موضوع اعتصاب کامیون داران جهت تصمیمگیری در کارگروه تنظطیم بطازار محطر
گردد.

امضای دبیر جلسه:
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