تقویم جلسات سال  97در خصوص انحصار صادرات به پتروشیمی ها
ردیف تاریخ جلسه

محل جلسه

سازمان

1

97/01/26

وزارت صنعت

وزارت صنعت

2

97/01/29

اتاق ایران

3

97/02/05

وزارت صنعت

وزارت صنعت

4

97/02/15

شرکت ملی

صنایع تکمیلی

پتروشیمی

پتروشیمی
انجمن

5

97/02/19

اتاق ایران

صادرکنندگان

6

97/02/22

وزارت صنعت

7

97/02/29

موضوع
برون رفت از چالش های فضای کسب و
کار

حاضرین جلسه
هیات مدیره انجمن ملی ،صالح نیا ،نباتی و کیمیایی

انجمن
صادرکنندگان

چگونگی واگذاری ارز حاصل از صادرات صحاف و علیرضایی از انجمن ملی ،نمایندگان تشکل های مختلف ،نماینده بانک مرکزی

نمونه برتر ایران

نمونه برتر ایران
وزارت صنعت و
معدن

شرکت ملی

صنایع تکمیلی

پتروشیمی

پتروشیمی

8

97/02/30

سازمان بورس

سازمان بورس

10

97/03/01

اتاق ایران

11

97/03/02

انجمن کارفرمایی

انجمن کارفرمایی

12

97/03/06

سازمان بورس

سازمان بورس

شورای گفتگوی
دولت بخش
خصوصی

عرضه بورس کاال محصوالت پتروشیمی
واحدهای پتروشیمی
برنامه ریزی مشترک سال97
یکسان سازی نرخ ارز و بخشنامه
مختلف از سوی بانک مرکزی
بررسی وضعیت تامین و عرضه مواد
اولیه (جلسه
کارگروه تخصصی رصد و پایش)
ایجاد انحصار صادرات به پتروشیمی ها
قراردادهای بلندمدت با شرکتهای
تولیدکننده
بررسی مراتب اعتراض به مکانیسم
عرضه و
تعیین قیمت محصوالت مورد نیاز
صنایع تکمیلی پتروشیمی
جلوگیری از صادرات اشخاص تفاوت

صحاف و پورقاضی از انجمن ملی ،دبیر انجمن کارفرمایی پتروشیمی ،رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی،
نماینده پتروشیمی رجال ،مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و سلولوزی وزارت صنعت ،نماینده سازمان
بورس ،معاونت بازرگانی وزارت صنعت (سینکی)
صحاف و علیرضایی از انجمن ملی ،نمایندگان انجمن نساجی ایران ،وحیدکیانی و نمایندگان دفتر
توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی
علیرضایی از انجمن ملی ،نمایندگان بانک مرکزی ،نمایندگان تشکل های بخش خصوصی،
صادرکنندگان برتر
صحاف از انجمن ملی ،دبیر انجمن کارفرمایی پتروشیمی ،مدیرکل نظارت بر کاالهای غیرفلزی وزارت
صنعت ،نمایندگان سازمان بورس ،دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران
صحاف از انجمن ملی ،نماینده انجمن کارفرمایی پتروشیمی ،دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان
توسعه تجارت ایران ،نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کاال ،نماینده گمرک
صحاف از انجمن ملی ،نماینده انجمن مستربچ ،جهرمی از سازمان بورس ،پناهی ،غالمی ،احمدی
صحاف از انجمن ملی ،مدیر پژوهش شورای گفت وگو ،مدیرکل نظارت بر کاالهای غیرفلزی وزارت
صنعت ،مدیر کل ستاد مبارزه با قاچاق کاال ،نماینده انجمن کارفرمایی پتروشیمی ،مدیرعامل
پتروشیمی تندگویان ،نماینده وزارت صنعت
صحاف از انجمن ملی ،مدیرعامل پتروشیمی های تندگویان ،شازند ،باختر و غدیر ،نماینده انجمن

کارفرمایی پتروشیمی ،نماینده سازمان بورس و نمایندگان دفتر صنایع تکمیلی پتروشیمی
نرخ ارز بعضی پتروشیمی ها
بررسی مشکالت پتروشیمی تندگویان و صحاف از انجمن ملی ،مدیرعامل پتروشیمی تندگویان ،نماینده هلدینگ خلیج فارس ،نماینده های
تامین  PETبرای تولیدکنندگان ظروف بورس کاال ،مدیرعامل های بزرگترین مصرف کنندگان  PETاز جمله شرکت های پوالدپویش ،صنایع
یکبارمصرف

پالستیک خوزستان ،آماد پلیمر

